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TIIVISTELMÄ

Tutkimuksessa arvioitiin teemahaastattelujen (n = 29) ja verkkokyselyn (n = 5 214) 

avulla, mitä ja miksi kansalais- ja työväenopistojen aikuisopiskelijat opiskelevat, min-

kälaisia hyötyjä kursseille osallistuminen tuottaa ja syntyykö opiskelusta myös talou-

dellisia vaikutuksia osallistujille itselleen tai yhteiskunnalle. Aineistot kerättiin opis-

tojen vakioasiakkailta eli vähintään kolmena vuotena elämänsä aikana eri kursseille 

osallistuneilta aikuisilta. Vastaajat olivat suorittaneet elämänsä aikana vaihtelevan 

määrän kursseja (puolet vastaajista 3–10 kurssia, muut sitä enemmän, osa jopa yli sa-

ta kurssia) ja kurssiaiheiden kirjo vaihteli yhdestä jopa 20 eri aiheeseen. Suosituim-

mat aiheet olivat kielet, liikunta ja kädentaidot.

Kansalais- ja työväenopistojen merkitystä arvioitiin erityisesti kunnan ja kunta-

laisuuden näkökulmasta, joten laajempia hyötyjä tarkasteltiin neljän kuntalaisuuden 

kannalta keskeisen hyötyryppään avulla (toimijuus, hyvinvointi, aktiivinen kuntalai-

suus sekä osaaminen, työ ja koulutus). Opiskelupolkuja ja kansalais- ja työväenopis-

ton merkitystä elämänkulussa arvioitiin tyypittelemällä haastatteluihin osallistuneet 

opiskelijat (n = 29) neljään tyyppiin opiskeltujen aiheiden määrän ja opiston koetun 

merkityksen mukaan. ”Kieltenopiskelijat” (7) olivat suorittaneet vähiten ja pääosin 

vain kielikursseja, ja opiston merkitys näkyi kielitaidon parantumisena. ”Harrasta-

jat” (12) olivat suorittaneet paljon kursseja useista eri aiheista, heille opisto oli har-

rastusmahdollisuuksien tarjoaja. ”Suurhyötyjät” (7) olivat suorittaneet eniten kursseja 

useista eri aiheista, ja tunnistivat eniten opiskelun tuottamia hyötyjä. ”Voimautujien” 

(3) tyypille kansalaisopiston merkitys oli ollut suurin, sillä opiskelu oli auttanut selviä-

mään vaikeasta elämäntilanteesta. 

Sekä laadullinen että määrällinen aineisto vahvistavat jo aikaisemmissa tutkimuk-

sissa saadut tulokset: kursseille osallistuminen tuottaa suurimmalle osalle vastaajis-

ta merkittäviä laajempia hyötyjä, kuten hyvinvointia, itseluottamusta, uutta arkeen tai 

työhön liittyvää osaamista ja ystävyyssuhteita. Arjen digitaidot olivat parantuneet 38 

prosentin ja työhön liittyvän tietotekniikan hallinta 27 prosentin kohdalla, ammatil-

lisen osaamisen lisääntymisen tunnisti 48 prosenttia. Kun kyselyvastaajilta kysyttiin 

opistoa kuvaavia metaforia, he käyttivät eniten sanoja henkireikä, harrastus, virkistäy-

tymispaikka, mahdollisuus ja piristysruiske. Noin puolet aikuisopiskelijoista tunnis-

taa lisäksi erilaisia taloudellisia vaikutuksia, joita kursseille osallistuminen on tuotta-

nut joko heille itselleen (esimerkiksi lisätulot, säästäminen tekemällä itse esimerkiksi 

vaatteita tai korjauksia) tai yhteiskunnalle (kolmannes oli lisännyt vapaaehtoistyön te-



kemistä ja hyvinvoinnin lisääntyminen vähentää sote-kustannuksia). Puolet koki työ-

tehonsa lisääntyneen, mikä heijastuu yhdessä työhyvinvoinnin lisääntymisen kanssa 

järjestöjen ja työnantajien toimintaan. Suoritettujen kurssien määrällä oli selvä tilas-

tollisesti merkitsevä yhteys koettujen hyötyjen määrään ja tunnistettujen taloudellis-

ten vaikutusten määrään. Tulosten mukaan kansalais- ja työväenopistojen merkitys 

kuntakontekstissa on siten suuri, sillä ne vahvistavat kunnan ja kuntalaisten sosiaali-

sen pääoman lisäksi osaamispääomaa, identiteettipääomaa ja terveyspääomaa.

AVAINSANAT
Kansalais- ja työväenopistot, opiskelupolut, aikuisopiskelun laajemmat hyödyt, toi-

mijuus, aktiivinen kuntalaisuus, sosiaalinen pääoma, koulutuksen taloudelliset vai-

kutukset, sosiaalinen tuottavuus 
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1. 
Johdanto

1.1 MITÄ JA MIKSI TUTKITTU?
Tämän tutkimuksen tavoitteena on arvioida, minkälaisia kansalais- ja työväenopistois-

sa1 opiskelevat aikuiset ovat, mitä he opiskelevat ja miksi, ja mitä hyötyjä opiskelu tuot-

taa heille itselleen ja yhteiskunnalle. Tarkastelussa ovat erityisesti opistojen palveluita 

hieman enemmän käyttäneet, eli vähintään kolmena eri vuotena elämänsä aikana jo-

tain kansalaisopistossa opiskelleet aikuiset. Käytössä on sekä laadullinen teemahaas-

tatteluaineisto (n = 29) että määrällinen verkkokyselyaineisto (n = 5 214). Erityisesti 

teemahaastatteluiden tuottaman aineiston avulla arvioidaan, millainen merkitys kan-

salaisopistossa suoritetuilla kursseilla on ollut erilaisten osallistujaryhmien elämänku-

lussa, ja täydentävän kyselyaineiston avulla kuvataan, millaisia hyötyjä kansalaisopis-

tossa opiskelu mahdollisesti tuottaa.

Vapaa sivistystyö ja erityisesti eri nimillä perustetut kansalais-, työväen- ja vapaa-

opistot ovat olleet jo 1800-luvun lopulta alkaen merkittävä osa suomalaista aikuiskou-

lutusjärjestelmää. Vielä nykyisinkin valtio ja kunnat näkevät kansalaisopistojen toi-

minnan arvokkaaksi, ja esimerkiksi valtio tukee kansalaisopistojen toimintaa pääosin 

opetustunteihin pohjautuvan valtionosuuden muodossa, mutta myös erilaisten erik-

seen haettavien valtionavustusten kautta. Vuonna 2017 valtionavustus (57 prosent-

tia kokonaiskustannuksista) jokaista opetustuntia kohden oli keskimäärin 82,91 euroa 

(OPH 2017). Valtionavustus oli vuonna 2017 kokonaisuudessaan 81 273 000 euroa. Li-

säksi kunnat rahoittavat toimintaa suurin piirtein saman verran kuin valtio, esimerkik-

si Joensuun kaupunki tukee yhtä opetustuntia 83 eron verran. Kuntien rahoitusosuus 

vaihtelee kunnan koon ja sen valitseman koulutuspoliittisen linjan mukaan. Kolmas 

päätulonlähde opistoille ovat kurssimaksut. Ilomantsin kansalaisopistossa keskimää-

räinen kurssimaksu vuonna 2017 oli 47 euroa, ja maksut kattoivat 13,7 prosenttia ko-

konaiskuluista. Espoon työväenopistossa samat luvut olivat vuonna 2014 kurssien kes-

kihinnan osalta 65 euroa ja 22,8 prosenttia. 

1 Raportissa käytetään jatkossa kansalaisopisto-termiä, joka on oppilaitosmuodon lakisääteinen  
 nimi. Aineistoja on kerätty oppilaitosmuodon kaikista eri nimillä toimivista opistoista, eli myös  
 työväenopistoista, aikuisopistoista ja muista opistoista.
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Vaikka kansalaisopistojen kurssimaksut ovat jatkuvasti nousseet (muutokset 

1986–2011 ks. Valkonen 2016, 105; muutokset 2008–2017 ks. Tikka 2018, 51 ja 77), 

tarjoavat opistot aikuisille mahdollisuuksia osallistua edulliseen hintaan itseä kiinnos-

taville, harrastustavoitteisille ja monenlaista osaamista kehittäville kursseille omaeh-

toisesti ja ilman pohjakoulutusvaatimuksia. Vuonna 2017 Suomessa oli 183 valtion-

avustusta saavaa kansalaisopistoa, ja kansalaisopistoissa opiskelee vuosittain noin 

650 000 aikuista. Monet opiskelijat osallistuvat useammalle kurssille vuoden aikana. 

Kansalais-, työväen- ja vapaaopistojen perustamista, toimintaa ja kehittämistä on 

alusta asti ohjannut vahva vapaan sivis-tystyön arvopohja, vaikkakin vuosien saatos-

sa osa alkuperäisistä arvoista on jäänyt juhlapuhekäyttöön ja kurssitarjonta sekä osal-

listujarakenteet muuttuneet paljonkin opistojen perustamisen alkuvuosista. Silloin 

opistojen perustamista ohjasi huoli tavallisen kansan sivistys- ja koulutustasosta sekä 

Helsingin työväenopiston ensimmäisenä rehtorina toimineen Zachris Castrénin mää-

ritelmä vapaasta sivistystyöstä:

”…tarkoituksena on saada hereille ja edistää aikuisten vapaita itsekasvatuspyrkimyksiä 

so. heidän pyrkimyksiänsä sekä tietojensa syventämiseen ja laajentamiseen että tunne-

elämänsä ja käytöstapansa jalostamiseen, jotta he täydellisemmin kehittyisivät sivisty-

neiksi ihmisiksi ja vastuukykyisiksi yhteiskunnan jäseniksi niissä elämänoloissa ja elä-

mäntehtävissä, jotka he tuntevat omikseen.” (Castrén 1929)  

Huolta kansan käytöstavoista ja sivistyksen tasosta kantoivat alun perin kirkon lisäk-

si erilaiset kansalaisliikkeet (raittiusliike, työväenliike, nuorisoseurat, suomalaista 

kulttuuria ja kieltä edistämään pyrkivät fennomaanit), mutta itsenäistymisen jälkeen 

myös valtio kiinnostui asiasta (Kantasalmi & Hake 1997; Koski & Filander 2013). Yh-

deksi lisätavoitteeksi vuoden 1921 yleisen oppivelvollisuuden jälkeen tuli yleissivistä-

vän koulutusmahdollisuuden tarjoaminen myös aikuisille, jotka eivät olleet enää kan-

sakouluiässä, ja tässä opistojen rooli nähtiin tärkeäksi.

Vaikka vapaan sivistystyön tavoitteita on sittemmin täsmennetty ja nykyaikais-

tettu, sama Castrénin määritelmän henki on edelleen taustalla: tullakseen ”vastuu-

kykyiseksi ja sivistyneeksi yhteiskunnan jäseneksi” osallistujan tulisi uusimman lain 

mukaan oppia tietoyhteiskunnan kansalaisvalmiuksia, hyvinvointia ja terveyttä, mo-

nikulttuurisuutta ja kestävää kehitystä (Laki 1998/632). Tutkimusten mukaan kansa-

laisopistot tuottavatkin merkittäviä niin sanottuja laajempia hyötyjä kuten hyvinvoin-

tia, itseluottamusta ja osaamista (ks. luku 2.1). Kyseessä on siten merkittävä aikuisille 

suunnattu sivistyspalvelu ja näin ollen myös tärkeä tutkimuskohde. Tutkimisen ar-

voista on esimerkiksi ketkä osallistuvat ja miksi, mitä opiskellaan ja mitä hyötyjä siitä 

syntyy osallistujille ja yhteiskunnalle. Myös mahdollisten yksilö- ja yhteiskuntatason 

taloudellisten vaikutusten arviointi on kiinnostavaa, vaikkakin haastavaa.
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Tässä raportissa kuvataan kahden erilaisen mutta toisiaan tukevan aineiston avul-

la, millaisia kansalaisopistoissa pidempään opiskelleet aikuiset ovat, ja mikä on kansa-

laisopistossa opiskelun merkitys osallistujille itselleen ja osittain myös yhteiskunnalle. 

Kyseessä on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama TOSTU-tutkimushanke (Työ-

väen- ja kansalaisopisto, opiskelu-urat ja sosiaalinen tuottavuus, toteutusaika 1.2.2017–

30.6.2018). Aineistona käytetään aktiivisten, vähintään kolme vuotta elämänsä aikana 

kansalaisopistossa opiskelleiden aikuisten teemahaastatteluja (n = 29) ja verkkokysely-

vastauksia (n = 5 214). Kyseessä on monimenetelmällinen tutkimusasetelma (Hammond 

2005), eli yhdistetään laadullinen (teemahaastattelut, verkkokyselyn avokysymysten vas-

taukset) ja määrällinen (verkkokyselyn väittämät) aineisto kokonaiskuvan luomiseksi tut-

kittavasta ilmiöstä. Aineistonkeruu ja analyysi on toteutettu laadullinen näkökulma edel-

lä: aluksi on teemahaastatteluiden avulla arvioitu, miten 29 elämänsä aikana vähintään 

kolmena vuotena kansalaisopistossa opiskellutta aikuista kokee hyötyneensä opiskelusta, 

ja miten he arvioivat opiskelun merkitystä omassa elämänkulussaan. Haastattelutuloksia 

on hyödynnetty kehittämällä verkkokyselylomake, jossa haastatteluissa käsiteltyjä asioita 

on kysytty hieman eri tavalla laajemmalta vastaajaryhmältä (vähintään kolmena vuotena 

elämänsä aikana kansalaisopistossa opiskelleille tehty verkkokysely, n = 5 214). 

1.2 KANSALAISOPISTON HYÖDYT JA TALOUDELLISET VAIKUTUKSET 
TUTKIMUSKOHTEENA
Kyseessä on niin sanottu aikuiskoulutuksen laajempien hyötyjen tutkimus (wider bene-

fits;	Desjardins	2008;	Manninen	&	Meriläinen	2015),	jossa	arvioidaan,	millaisia	hyötyjä	

kansalaisopisto-opiskelu tuottaa yksilöille, yhteisöille ja yhteiskunnalle. Tutkimus on jat-

koa aikaisemmille arvioinneille, joissa kansalaisopisto-opiskelun koettuja hyötyjä on arvi-

oitu. Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskelleiden aikuisten koettuja hyötyjä arvioitiin 

vuonna 2007 kerätyillä yksilö- ja ryhmähaastatteluilla sekä kyselylomakkeella (Manninen 

& Luukannel 2008). Hieman myöhemmin laajassa kymmenessä maassa toteutetussa Be-

nefits	of	Lifelong	Learning	(BeLL)	-tutkimuksessa	oli	mukana	1	252	suomalaisvastaajaa,	

joista 883 oli opiskellut kansalaisopistossa (Manninen ym. 2014; Manninen & Meriläinen 

2014; Manninen & Meriläinen 2015). Suomessa vapaan sivistystyön tuottamia hyötyjä on 

lisäksi arvioitu joissakin kansalaisopistojen omissa kehittämis- ja arviointiprojekteissa 

(esim. Riihimäki & Saarenpää-Numminen 2005; Kansalaisopistotoiminnan vaikuttavuus 

2001; Henki ja elämä 2012). Lisäksi Jokinen, Poikela & Sihvonen (2012) ovat käyttäneet 

sivistyshyödyn käsitettä, mutta tutkineet sitä vain oppilaitostoimijoiden käsitysten kautta.

Laajempien hyötyjen paikantamisen ohella yksi lisätavoite tässä tutkimuksessa on 

arvioida, tunnistavatko osallistujat itse joitakin opiskelun tuottamia taloudellisia vai-



KANSALAISOPISTON AIKUISOPISKELIJAT LUOKKAKUVASSA 14

kutuksia (esimerkiksi lisätulot, palkankorotus), ja onko aineistojen avulla mahdollista 

paikantaa muita sellaisia opiskelun aikaansaamia muutoksia, joilla voisi olla euroina 

mitattavissa olevia vaikutuksia. Nämä kohdentuvat pääasiassa yhteiskunnalle tai eri-

laisille kolmannen sektorin ja työelämän organisaatioille (esimerkiksi palkka- tai va-

paaehtoistyössä tarvittavan osaamisen ja sitä kautta työn tehokkuuden lisääntyminen, 

hyvinvoinnin lisääntymisestä syntyvät sosiaali- ja terveyskulujen säästöt). 

Tämä tutkimus on jatkoa esitutkimukselle (Manninen 2016), jossa BeLL-tutki-

mukseen osallistuneilta suomalaisilta kansalaisopisto-opiskelijoilta (n = 883) kerätyn 

aineiston avulla testattiin, olisiko mahdollista laskea SROI-laskentamallin (Social Re-

turn of Investment; Banke-Thomas, Madaj, Charles & van den Broek 2015) avulla kan-

salaisopiston ns. sosiaalinen tuottavuus, eli paljonko kansalaisopistoon sijoitettu euro 

voisi tuottaa hyötyjä rahassa arvioituna, ja voiko opiskelun tuottamia moninaisia hyö-

tyjä ylipäätään arvioida rahassa. Tuloksena esitettiin arvio, että kansalaisopistoon si-

joitettu euro saattaisi tuottaa 3,4–5,6 euron hyödyt yksilölle ja yhteiskunnalle, mut-

ta tällaiseen taloudellisten vaikutusten arviointiin liittyy lukuisia ongelmia (ks. Field 

2011, 288; Manninen 2016, 47–48 ja 58–61). Nyt käsillä olevan uuden tutkimuksen 

tavoitteena on kerätä uutta empiiristä aineistoa sellaisista hyödyistä, joille voisi mää-

ritellä myös rahallisen arvon. Tällaisia taloudellisia vaikutuksia voivat olla konkreet-

tiset, osallistujan itse tunnistamat yksilötason rahalliset hyödyt (esim. omien käsitöi-

den myyntitulot, työllistyminen, palkankorotus) sekä ns. viitearvojen (proxies; Simsa, 

Herndler & Totter 2015, 5) avulla arvioitavat rahalliset vaikutukset yhteiskunnal-

le (esim. terveyskeskuskäyntien väheneminen hyvinvoinnin ja terveyskäyttäytymisen 

muutosten vaikutuksesta).

1.3 KANSALAISOPISTOJEN VAKIOASIAKKAAT TARKASTELUSSA
Kansalaisopistossa opiskelun tuottamien hyötyjen arviointia vaikeuttaa se, että taus-

taltaan kansalaisopistojen opiskelijat ovat tutkimusten ja eri tilastojen (SVT 2014a ja 

2017) mukaan keskimääräistä paremmin koulutettuja, paremmassa sosioekonomi-

sessa asemassa ja muutenkin hyväosaisia. Ilmiötä selittää ainakin aikuiskoulutukseen 

osallistumisen kasautuminen hyväosaisiin, mutta myös aikuisopiskelun tuottamat 

hyödyt, jotka lisäävät aikuiskoulutukseen osallistuneiden hyvinvointia. Kansalaisopis-

tossa opiskelu myös kasautuu paljolti samoille henkilöille. Esimerkiksi Joensuun seu-

dun kansalaisopistossa syksyllä 2017 aloittaneille aikuisopiskelijoille tehdyn lähtö-

tilannekyselyn (n = 634) vastaajista vain 9 prosenttia osallistui ensimmäistä kertaa 

kansalais- tai työväenopiston kurssille, 1–2 kahdelle kurssille osallistuneita oli 47 pro-

senttia ja kolmelle tai useammalle osallistuneita 43 prosenttia. Kursseille osallistujat 

olivat myös keskimääräistä hyvinvoivempia monilla eri mittareilla (Manninen & Varti-
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ainen 2018)2. Tutkimuksissa on sen vuoksi vaikea arvioida ja todentaa, lisääkö kansa-

laisopistossa opiskelu hyvinvointia, vai hakeutuuko sinne jo lähtökohtaisesti enemmän 

hyvinvoivia aikuisia, ellei käytössä ole seuranta-aineistoja. 

Seurantatutkimuksia hyötyjen syntymisestä on toteutettu jonkun verran ja niiden 

mukaan aikuiskoulutukseen osallistumisella on vaikutusta monien hyötyjen syntymi-

seen (hyvä yhteenveto Field 2011). Pidemmän aikavälin seurantatutkimukset pohjau-

tuvat pääosin laajoihin tilastoaineistoihin, jotka on kerätty väestötutkimusten yhtey-

dessä. Tällaisissa aineistoissa ongelmana on usein aikuiskoulutuksen määrittely vain 

ammatilliseksi koulutukseksi, jolloin vapaan sivistystyön tyyppinen harrastustavoittei-

nen opiskelu jää huomiotta. Poikkeuksena on Tuijnmanin (1990) pitkään seuranta-ai-

neistoon pohjautuva tutkimus miesten koetun hyvinvoinnin lisääntymisen ja mihin ta-

hansa aikuiskoulutukseen osallistumisen yhteydestä. Joissakin lyhyemmän aikavälin 

tutkimuksissa on seurattu vuoden ajan harrastustavoitteisten kurssien opiskelijoita, 

ja todettu osallistumisen tuottavan hyötyjä. Esimerkiksi Pearce, Launay, MacCarron & 

Dunbar (2016) sekä Pearce, Launay, Machin & Dunbar (2016) todensivat erityyppisil-

le harrastustavoitteisille kursseille osallistuvien aikuisten seurantatutkimuksessa opis-

kelun lisäävän ryhmään kuulumisen tunnetta ja ystävien määrää sekä näiden tuotta-

van hyvinvointi- ja terveysvaikutuksia.

TOSTU-tutkimushankkeen aineistonkeruussa kansalaisopisto-opiskelun kasautu-

minen on otettu tosiasiana, ja kohdennettu teemahaastattelut ja verkkokysely tarkoi-

tuksella nimenomaan opistojen vakioasiakkaille eli niille, jotka ovat opiskelleet elä-

mänsä aikana vähintään kolmena vuotena jossakin kansalaisopistossa. Tavoitteena on 

arvioida nimenomaan pidemmällä aikavälillä opiskelun kautta syntyneitä mahdollisia 

vaikutuksia ja hyötyjä, koska aikaisemmissa vastaavissa tutkimuksissa on paikannet-

tu opiskelukokemuksia viimeisten 12 kuukauden ajalta (Manninen & Luukannel 2008; 

Manninen & Meriläinen 2015).

Tulosten tulkinnassa pitää muistaa, että sekä haastatellut 29 henkilöä että verk-

kokyselyyn vastanneet 5 214 aikuista ovat kansalaisopiston vakioasiakkaita, moni jo-

pa suurkäyttäjiä. Tulokset siis kuvaavat kansalaisopistojen tarjontaa enemmän ja pi-

dempään käyttäneiden kokemuksia ja näkemyksiä. Toisaalta myöhemmin kuvattavien 

tulosten mukaan suurin osa kansalaisopistojen opiskelijoista on vakioasiakkaita, jo 

aikaisemminkin kursseille osallistuneita. Esimerkiksi vain 9 prosenttia syksyllä 2017 

jonkun kurssin Joensuun seudun kansalaisopistossa aloittaneista aikuisista oli uusia 

opiskelijoita (Manninen & Vartiainen 2018; ks. luku 2.5). 

2 Kansalaisopistossa tällä hetkellä opiskelevien aikuisten hyvinvointia ja elämäntilannetta   
 kuvataan luvussa 2.5, tavoitteena on taustoittaa tässä raportissa arvioitavia hyvinvoinnin ja  
 elämäntilanteen muutoksia, joita kansalaisopistossa opiskelu on mahdollisesti tuottanut.  
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2. 
Tutkimusaiheen 
ja teoreettisen 

viitekehyksen kuvaus

Tässä luvussa kuvataan aikuisopiskelun hyötytutkimusten periaatteita ja aikaisempia 

tuloksia sekä TOSTU-tutkimuksen teoreettinen viitekehys ja hyötyryppäät, jotka on 

koottu erityisesti kuntalaisuuden ja kuntien nykyisten ja tulevien tehtävien näkökul-

masta. Lisäksi kuvataan toisen tutkimuksen (Manninen & Vartiainen 2018) aineiston 

avulla, minkälaisia kansalaisopistossa opiskelevat aikuiset ovat. 

2.1 AIKUISOPISKELUN LAAJEMMAT HYÖDYT
Kaikki koulutus tuottaa välittömien oppimistulosten ja osaamisen lisääntymisen lisäk-

si	myös	niin	sanottuja	laajempia	hyötyjä	(wider	benefits,	Schuller	&	Desjardins	2010).	

Näissä on kyse erilaisista koulutukseen osallistumisen aikaansaamista sivu- ja seuran-

naisvaikutuksista, joita on usein tarkasteltu Fieldin (2012) kolmijaon avulla 1) yksilön 

hyvinvointivaikutusten, 2) yhteisön ja yhteiskunnan saamien hyötyjen sekä 3) taloudel-

listen vaikutusten näkökulmasta. Hyötytutkimukset ovat pääosin kohdentuneet formaa-

liin (tutkintotavoitteiseen) ja ammatilliseen koulutukseen sekä paikantamaan lähinnä 

ns. ”kovia hyötyjä” (Dewson, Eccles, Tackey & Jackson 2000; Panitsides 2013) kuten 

työssä tarvittavan osaamisen lisääntyminen, tutkinnot, työllistyminen, työn tuottavuu-

den lisääntyminen ja sosioekonomiset vaikutukset yksilö- ja yhteiskuntatasolla. Näiden 

kovien hyötyjen arviointi on helpompaa, koska niitä on mahdollista mitata usein objek-

tiivisesti (suoritettu tutkinto, työpaikan saaminen, verotulojen nousu) ja tehdä tilastolli-

sesti vertailemalla esimerkiksi erilaisen koulutustason omaavien työllisyysastetta ja tu-

lotasoa. 

Kansalaisopisto-opiskelu sijoittuu nonformaalin eli ei-tutkintotavoitteisen ja ei-

ammatillisen aikuiskoulutuksen alueelle, jota leimaa omaehtoisuus, harrastustavoit-

teisuus ja vapaaehtoisuus. Tämäntyyppisen aikuisopiskelun tuottamia laajempia hyö-

tyjä on tutkittu pääosin niin sanottujen ”pehmeiden hyötyjen” osalta. Yksilötason 

pehmeitä hyötyjä ovat esimerkiksi uusien ystävyyssuhteiden ja sosiaalisten verkos-
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tojen syntyminen, fyysisen ja henkisen hyvinvoinnin lisääntyminen ja muut terveys-

hyödyt, opiskelumotivaation lisääntyminen sekä kanssaihmisiin ja instituutioihin koh-

distuvan luottamuksen lisääntyminen. Yhteisötasolla pehmeät hyödyt edistävät siten 

yhteisöjen ja yhteiskunnan sosiaalista koheesiota ja vahvistavat näin sosiaalista pää-

omaa (Schuller, Brassett-Grundy, Green, Hammond & Preston 2002; Côté 2005; Coc-

quyt, Diep, Zhu, De Gree & Vanwing 2017). 

Pehmeiden hyötyjen arviointi on menetelmällisesti haastavampaa, koska niiden 

mittaaminen ja todentaminen on vaikeampaa. Lisäksi omaehtoiseen koulutukseen 

osallistumista rekisteröidään ja tilastoidaan huonosti, jos lainkaan (Manninen 2017, 

322; Kuusipalo 2018). Myös kurssien tavoitteet ja osallistujien osallistumissyyt ovat 

hyvin moninaisia, minkä lisäksi osallistujien elämäntilanteet vaihtelevat paljon ja yksi-

lölliset erot ovat suuria (Field 2011, 288). Hyödyille ei myöskään aina löydy objektiivi-

sia mittareita, joten niiden paikantaminen onnistuu lähinnä osallistujien kokemuksia 

kysymällä (esimerkiksi koettu hyvinvointi) tai opiskelun myötä tapahtuneita muutok-

sia mahdollisuuksien mukaan arvioimalla (esimerkiksi terveydenhoitopalveluiden käy-

tön väheneminen).

Osa hyötytutkimusten tuloksista pohjautuu korrelaatioihin koulutukseen osallistu-

misen ja jonkun ominaisuuden välillä, mutta joukossa on myös tutkimuksia, joissa syy-

seurausyhteyttä on arvioitu tarkemmin. Preston & Feinstein (2004) löysivät yhteyden 

aikuiskoulutukseen osallistumisen ja poliittisen aktivoitumisen välille, ja Field (2005) 

vastaavasti koulutukseen osallistumisen ja yhteisön toimintaan osallistumisen välille. 

Yksilön saamat hyödyt näyttävät heijastuvan siten myös yhteisön hyvinvoinnin tasolle 

(Merriam & Kee 2014). 

Aikuisopiskelun taloudellisista vaikutuksista on tehty hyvin vähän tutkimuksia, poik-

keuksena esimerkiksi Kanadassa tehty tilastollinen vertailu formaalin ja harrastustavoit-

teisen aikuisopiskelun vaikutuksista, jonka mukaan formaali työhön liittyvä koulutus 

tuottaa taloudellisia vaikutuksia, mutta harrastustavoitteinen nonformaali aikuisopiske-

lu sen sijaan puolestaan tuottaa paremmin sosiaalisia eli pehmeitä hyötyjä osallistujille 

(Desjardins 2003). Koulutuksen taloudellisia vaikutuksia onkin arvioitu pääosin henki-

löstökoulutuksen sekä formaalin (eli hyvin tilastoidun) koulutuksen osalta (ks. Manninen 

2016, 9–13; hyvä yhteenveto myös Desjardins 2003, 16–18). Esimerkiksi koulutustason 

ja bruttokansantuotteen suhdetta tarkastelemalla on tehty arvioita koulutusjärjestelmän 

taloudellisista vaikutuksista. Yliopistotutkintojen tuottavuutta on arvioitu laskemalla kor-

keakoulututkinnon tuottama rahallinen hyöty tutkinnon aikaansaaman palkkatason nou-

sun avulla (wage return; Asplund & Maliranta 2006; OECD 2009; Koerselman & Uusitalo 

2014). Samaten yksilötason terveyshyötyjä on tutkittu formaalin koulutuksen osalta tilas-

tollisesti, esimerkiksi vertailemalla koulutustasoltaan eroavien ihmisten elinajanodotetta.
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Aikuiskoulutuksen alueella hyötyjä on tutkittu pääosin ammatillisen koulutuk-

sen osalta, mutta vapaan sivistystyön tyyppisen eli nonformaalin ei-ammatillisen ai-

kuiskoulutuksen osalta tutkimustietoa on vähemmän (Motschilnig 2012). Laajempia 

tutkimuksia erityyppisen aikuiskoulutuksen tuottamista hyödyistä on tehty OECD:n 

(2007;	2010),	Lontoon	yliopiston	Wider	benefits	-tutkimusryhmän	(esim.	Feinstein,	

Budge, Vorhaus & Duckworth 2008) ja NIACE-organisaation toimesta (Schuller & 

Watson 2009). Laajin erityisesti vapaan sivistystyön tyyppiseen aikuisopiskeluun liit-

tyvä tutkimus oli kymmenessä maassa toteutettu BeLL-tutkimus (Manninen & al. 

2014). Suomessa vapaan sivistystyön hyötyjä ovat tutkineet Manninen & Luukannel 

(2008; Manninen 2010), lisäksi BeLL-tutkimuksessa oli mukana 1 252 suomalaista 

vapaan sivistystyön oppilaitosten opiskelijaa, joista 886 oli kansalaisopistossa opis-

kelleita (Manninen & Meriläinen 2015; Manninen 2016). 

Hyviä yhteenvetoja aikuiskoulutuksen tuottamista laajemmista hyödyistä löytyy 

varsin paljon (esim. Field 2009; Motschilnig 2012; Feinstein 2008; Panitsides 2013; 

Manninen & Meriläinen 2015). Tutkimusten mukaan koulutukseen osallistuminen lisää 

esimerkiksi fyysistä ja henkistä hyvinvointia, sosiaalista osallistumista ja verkostoja, it-

seluottamusta, opiskelutaitoja ja opiskelumotivaatiota. Osallistuminen myös parantaa 

vanhemmuuteen ja kansalaisuuteen liittyviä taitoja, minäkuvaa, luottamusta omiin ky-

kyihin sekä elämänhallinnan tunnetta. Yhteisötasolla koulutus edistää sosiaalista ko-

heesiota ja siten vahvistaa sosiaalista pääomaa (Côté 2005), koska se lisää luottamuksen 

tunnetta, suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä ja poliittista aktiivisuutta. Terveystieteissä 

on todennettu koulutuksen ja terveydentilan, terveyskäyttäytymisen ja hyvinvoinnin 

yhteys, esimerkiksi tupakoinnin ja alkoholinkäytön vähentymisenä (Feinstein & Ham-

mond 2004). Toisaalta BeLL-tutkimuksessa huomattiin, että joissakin tapauksissa ai-

kuisopiskelu saattaa myös lisätä tupakointia ja alkoholinkäyttöä, ja että eri maissa ja eri-

tyyppisillä kursseilla vaikutukset ovat erilaisia (Manninen & Meriläinen 2014).

Kaikkien aikaisemmissa tutkimuksissa paikannettujen laajempien hyötyjen listaa-

minen on hankalaa, sillä hyötyjä on paljon. Vapaan sivistystyön tyyppisen aikuiskoulu-

tuksen tuottamista hyödyistä tarkin ja yksityiskohtaisin kuvaus on BeLL-tutkimuksessa 

tehty monimenetelmällinen analyysi (n = 8 646 kyselyvastaajaa, 82 teemahaastatte-

lua; Manninen & Meriläinen 2015). Kyselylomakkeella tarjottiin vastaajille 35 hyöty-

väittämää, joissa heitä pyydettiin arvioimaan, onko viimeisten 12 kuukauden tapahtu-

nut harrastustavoitteinen opiskelu saanut aikaan muutosta tässä asiassa (esimerkiksi 

opiskelumotivaatiossa). BeLL-tutkimuksen laadullisen aineiston (4 443 vastaajan kak-

si avovastausta ja 82 teemahaastattelua) analyysissa löytyi lisäksi yhteensä 49 teemaa 

(hyötyä), jotka olivat pääosin samat kuin väittämien avulla paikannetut hyödyt. Tilas-

tollisen aineiston faktorianalyysissa suurin osa väittämistä saatiin tiivistettyä 10 pää-
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hyödyksi, mutta näiden ulkopuolelle jäi faktorianalyysissa vielä yksittäisiä mutta tu-

losten mukaan joillekin vastaajille konkreettisia hyötyjä, kuten terveyskäyttäytymiseen 

liittyvä tupakoinnin ja alkoholinkäytön väheneminen, luottamus päätöksentekijöihin, 

kiinnostus politiikkaa kohtaan ja halukkuus muuttaa työpaikan perässä (ks. Manninen 

& Meriläinen 2014). Neljä ensimmäistä oli todettu jo aikaisemmissa hyötytutkimuksis-

sa, viides lisättiin testaamaan, onko aikuisopiskelulla vaikutusta työvoiman liikkuvuu-

teen, joka on nostettu työvoimapolitiikassa esiin sekä EU:n että kansallisella tasolla. 

2.2 KANSALAISOPISTON TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN ARVIOINTI
Tämän tutkimuksen taustalla on aikaisemmin tehty esitutkimus (Manninen 2016), jossa 

testattiin, olisiko mahdollista arvioida kansalaisopiston sosiaalista tuottavuutta käyttä-

mällä Investoinnin sosiaalinen tuottavuus -laskentamallia (Social return of investment, 

SROI; Banke-Thomas, Madaj, Charles & van den Broek 2015; laskentamallin kuvaus 

Manninen 2016, 23–24). Menetelmää voi käyttää erilaisten sosiaalisia ja pehmeitä hyö-

tyjä tuottavien yhteiskunnallisten investointien (esimerkiksi kirjasto, kansalaisopisto) 

tuottavuuden arviointiin huomioimalla se, että kaikkia tämäntyyppisten palveluiden 

hyötyjä on vaikea muuntaa rahalliseen muotoon. SROI-menetelmää on käytetty kaikis-

sa niissä kolmessa aikaisemmin tehdyissä aikuisopiskelun taloudellisten vaikutusten 

arvioinneissa, jotka pystyttiin esitutkimusta varten paikantamaan (Matrix Knowledge 

Group 2009; Fujiwara 2012; Dolan & Fujiwara 2012). Laskentamallin idea noudattelee 

perinteistä kustannus-hyötyanalyysia ja on periaatteessa yksinkertainen: lasketaan, mi-

kä on kustannusten ja hyötyjen välinen suhde. Kansalaisopiston kohdalla kustannukset 

on kohtuullisen helppo määritellä laskemalla valtion ja kunnan tuen sekä opiskelijoiden 

kurssimaksujen pohjalta kokonaissumma, jolla kansalaisopiston toimintavuosi toteute-

taan. Haastavaksi tilanne muuttuu, kun tuon toimintavuoden aikana osallistujille synty-

neitä hyötyjä yritetään arvioida, ja muuttaa niitä rahalliseen muotoon. Kuten edellä (2.1) 

kuvattiin, ovat laajemmat hyödyt moninaisia, ja suuri osa erityisesti harrastustavoittei-

sen aikuisopiskelun hyödyistä niin sanottuja pehmeitä hyötyjä, joille on vaikea tai jopa 

mahdoton määritellä rahallista arvoa.   

Esitutkimuksessa SROI-laskentamallia testattiin arvioimalla, mikä voisi ol-

la BeLL-tutkimukseen (Manninen & Meriläinen 2015) osallistuneiden suomalaisten 

kansalaisopisto-opiskelijoiden (n = 883) kokemien hyötyjen rahallinen arvo, ja mikä 

on kansalaisopistokurssin kustannusten (valtionosuus, kunnan tuki ja osallistumis-

maksut) suhde niihin. Vaikka käytössä oli testaamisen apuna empiirinen laaja hyö-

tyaineisto, tapahtui hyötyjen tuottamien taloudellisten vaikutusten arviointi esitutki-

muksessa puhtaasti teoreettisella tasolla.
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Tämän TOSTU-tutkimuksen tavoitteena on tuottaa empiiristä aineistoa hyötyjen 

ohella myös siitä, minkälaisia taloudellisia vaikutuksia kansalaisopistossa opiskelulla 

mahdollisesti on. Käytännössä tämä tapahtuu teemahaastatteluiden ja kyselyssä ole-

vien väittämien sekä avokysymysten avulla. Kyseessä on siis nimenomaan taloudel-

listen vaikutusten paikantaminen, ei sosiaalisen tuottavuuden arviointi, sillä tämän 

tutkimuksen kohderyhmän (vähintään kolme vuotta kansalaisopistossa opiskelleet ai-

kuiset) kohdalla kansalaisopisto-opiskelun kuluja (panosta) on mahdoton määritellä, 

koska opiskeluvuosien ja kurssien määrä vaihtelee paljon. Tuloksia kuitenkin hyödyn-

netään myöhemmin, kun Joensuun seudun kansalaisopiston sosiaalista tuottavuutta 

arvioidaan KASTU-rinnakkaistutkimuksessa, jossa seurataan vuoden ajan Joensuun 

seudun kansalaisopistossa opiskelevia aikuisia (Manninen & Vartiainen 2018). Siinä 

hyödynnetään tämän tutkimuksen aineistonkeruumenetelmiä ja tuloksia opiskelun 

tuottamien mahdollisten taloudellisten vaikutusten arvioinnissa.

Koulutuksen taloudellista arviointia ja erilaisten kuntapalveluiden sosiaalisen tuot-

tavuuden arvioinnin malleja, periaatteita ja haasteita on kuvattu tarkemmin esitutki-

musraportissa (Manninen 2016). Tässä raportissa siis keskitytään kansalaisopiston 

taloudellisten vaikutusten tunnistamiseen haastattelu- ja kyselyaineiston avulla. Osa ta-

loudellisista vaikutuksista voi olla vastaajien tunnistamia konkreettisia rahallisia vaiku-

tuksia, esimerkiksi kansalaisopistossa hankitun osaamisen avulla itse tehtyjen käsitöiden 

myynnistä syntyvät lisätulot. Osa taloudellisista vaikutuksista on arvioitavissa välillisesti 

esimerkiksi terveydenhoitopalveluiden käytön vähenemisen kautta. Taloudellisten vai-

kutusten arvioinnissa on sen vuoksi huomioitava erilaiset rahan muodot, joita kuvataan 

alla olevissa taulukoissa (ks. myös Manninen 2016, 17–20). Taulukoissa kuvatut esimer-

kit kansalaisopiston mahdollisista taloudellisista vaikutuksista pohjautuvat esitutkimuk-

sen lisäksi TOSTU-tutkimuksen testikyselyn ja SROI-työpajan tuloksiin (ks. luku 3.1).

TAULUKKO 1 ERILAISET RAHAN MUODOT TALOUSVAIKUTUSTEN ARVIOINNISSA (POHJANA MERENMIES 2012)

”RAHAN MUOTO” KUVAUS ESIMERKKEJÄ KANSALAISOPISTON MAHDOLLISISTA 
TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA:

ABSOLUUTTINEN RAHA Jollain henkilöllä tai taholla on toiminnan 
vaikutuksesta enemmän tai vähemmän 
todellista rahaa.

Työllistyneen tulot paranevat.
Omia töitään myyvä opiskelija saa lisätuloja.
Musiikin harrastaja esiintyy palkkiota vastaan juhlissa.

NÄYTTÖÖN 
POHJAUTUVA RAHA

On osoitettavissa, että vaikutuksella on 
rahallista arvoa, joka voidaan todentaa 
tilastoilla ja tutkimuksella.

Hyvinvoinnin lisääntymisestä seuraava terveyskeskus-
käyntien väheneminen vähentää kunnan sote-kuluja (yhden 
terveyskeskuskäynnin keskimääräinen hinta €).

ARVIOON 
POHJAUTUVA RAHA

Ei-rahallisia arvoja muutetaan rahaksi 
arviointimenetelmien avulla.

Itseluottamuksen ja opiskelumotivaation lisääntyminen 
lisää oman osaamisen kehittämistä, mikä lisää työn 
tuottavuutta, jolle voidaan yrittää tehdä rahallisen arvon 
arviointi.
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Mitä kauemmaksi absoluuttisesta rahasta siirrytään, sitä vaikeampi kursseille osallis-

tujien on vaikutuksia itse tunnistaa ja arvioida ja sitä vaikeampaa niitä on myös toden-

taa. Esimerkiksi taulukon kolmannella rivillä kuvattu osaamisen ja työssäjaksamisen 

lisääntymisestä mahdollisesti syntyvä työn tuottavuuden lisääntyminen on käytän-

nössä mahdotonta todentaa empiirisesti ja laskea euroina.

Taloudellisten vaikutusten arvioinnissa on myös erotettava, saako taloudellisen 

hyödyn yksilö vai yhteiskunta. Usein nämä ovat vuorovaikutuksessa siten, että yksilö-

tason vaikutus (esimerkiksi työllistymisestä seuraava tulotason nousu) heijastuu myös 

yhteiskunnan tasolle (esimerkiksi säästöt työttömyyskuluissa).

TAULUKKO 2 MAHDOLLISIA YKSILÖ- JA YHTEISÖTASON TALOUDELLISIA VAIKUTUKSIA (MANNINEN 2016, 39)

YKSILÖ YHTEISÖ & YHTEISKUNTA

ABSOLUUTTISENA RAHANA 
NÄKYVÄT VAIKUTUKSET

lisätulomahdollisuudet 
(tuntiopetus, käsitöiden ym. myynti)

työllistyminen

ammatti-/urakehitys

verotulojen kasvu

työttömyyskulujen lasku

bruttokansantuotteen kasvu

NÄYTTÖÖN TAI ARVIOON 
POHJAUTUVAT VAIKUTUKSET

osaamisen lisääntyminen

verkostot ja ystävät

hyvinvoinnin ja terveyden lisääntyminen

luottamuksen ja suvaitsevaisuuden 
lisääntyminen

työn tuottavuuden lisääntyminen

sosiaalisen pääoman lisääntyminen

sote-menojen väheneminen

yhteiskunnan vakauden lisääntyminen

Tutkimuksessa löydettyjä taloudellisia vaikutuksia kuvataan myöhemmin tämän ra-

portin tulosluvuissa (luvut 4.6 ja 4.7).

2.3 TEOREETTISET KÄSITTEET

2.3.1 OPISKELUPOLUT

Vaikka kyseessä ei ole varsinaisesti elämänkulkututkimus, tarkastellaan haastatelta-

vien elämänsä eri vaiheissa kansalaisopistoissa harrastamaa opiskelua suhteessa elä-

mänkulkuun sekä aikuisiässä tehtyihin ammatillisiin koulutusvalintoihin. Tavoitteena 

on arvioida kansalaisopistossa suoritettujen kurssien merkitystä osana elämänkul-

kua, ei vain yksittäisinä kursseina. Teoreettisena työkaluna tässä on Opiskelupolun 

käsite (learning career, lifelong learning career, learning trajectory; Gorard, Rees, Fe-

vre & Welland 2001; Goodlad 2007, 111). Pallas (2003, 168) käyttää ”opiskelukaaren” 

(learning trajectory = rata, kaari) käsitettä. Hän määrittelee opiskelukaaren koulutuk-

seen liittyvinä siirtyminä, jotka muotoutuvat kulttuuristen ja rakenteellisten voimien 
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vaikutuksesta. Tässä tutkimuksessa käytetään opiskelupolun käsitettä, koska se sovel-

tuu paremmin kuvaamaan aikuisiällä tapahtuvia omaehtoiseen harrastustavoitteiseen 

kansalaisopisto-opiskeluun liittyviä valintoja, jotka ovat luonteeltaan tiedostetumpia, 

joustavampia ja vapaampia eli polunomaisia. Erityisesti arvioidaan “opisto-opiskelu-

polkuja” eli omaehtoisia, ei-ammatillisia kansalaisopistossa suoritettuja kursseja ja 

niiden jatkumoa. Nämä ovat voineet toteutua formaalin koulutuksen (yleissivistävä 

peruskoulutus ja ammatillinen koulutus) jälkeen tai rinnalla. 

Aikuiskoulutukseen osallistumista on yleensä tutkittu yksittäisenä kurssiosallis-

tumisena (miksi henkilö osallistui tietylle kurssille) tai yhden vuoden aikana tilastoi-

tuina osallistumisina, kuten Tilastokeskus tekee (onko henkilö osallistunut johonkin 

aikuiskoulutukseen vuoden aikana; SVT 2017). Osallistumisen tarkastelu opiskelupol-

kunäkökulmasta laajemman elämänkulun (Ecclestone, Biesta & Hughes 2010) osana 

tuo mukaan laajempaa ymmärrystä siitä, mikä on koulutustaustan, opiskeluhistorian 

ja erilaisten opiskeluvalintojen rooli elämänkulussa. Selkokielellä on kyse siitä, miten 

oman asuinalueen koulutustarjonta sekä suvun tai viiteryhmän arvot ja perinteet saat-

tavat ohjata nuoren ja vielä aikuisenkin koulutusvalintoja. Esimerkiksi syrjäseudul-

la asuvan nuoren toisen asteen ammatillinen tai yleissivistävä koulutusvalinta saattaa 

vaatia kotoa muuttoa 16-vuotiaana, jolloin rakenteellinen tekijä (alueen koulutustar-

jonta) säätelee valinnanvapautta (Pöysä, Käyhkö & Armila 2018). Samaten oman alu-

een kansalaisopiston kurssitarjonta (rakenteet) vaikuttavat aikuisten opiskeluvalin-

toihin, lisäksi kulttuuriset (esimerkiksi kaveripiirin tai samantasoisen koulutuksen 

saaneiden yleiset asenteet ja perinteet kansalaisopisto-opiskeluun liittyen) sekä yksi-

lölliset tekijät (esimerkiksi koulutusasenteet ja kansalaisopistoon liittyvät mielikuvat; 

Manninen 2004) saattavat suunnata tai rajoittaa omia opiskeluvalintoja. 

Haastatteluaineistossa opiskelupolkuja arvioitiin kysymällä, miksi ja millai-

sia kansalaisopistokursseja haastateltavat ovat elämänsä aikana suorittaneet. Apuna 

muistelussa käytettiin elämänvirtapiirroksia (ks. luku 3.2.1). Haastatteluaineistosta 

on siten löydettävissä suoritettujen kurssien määrä ja aiheet sekä kursseille osallistu-

misen syyt, sekä myös kurssien sijoittuminen eri elämänvaiheisiin. Verkkokyselyssä 

vastaajia pyydettiin arvioimaan, kuinka monta kurssia ovat elämänsä aikana suoritta-

neet, kuvailemaan sanallisesti näistä kolme tärkeintä (kurssin nimi ja aihe), ja lisäk-

si ruksaamaan valmiilta listalta ne aihealueet, joihin liittyviä kursseja ovat suoritta-

neet. Laaja verkkokyselyaineisto mahdollistaa siten suoritettujen kurssien määrän ja 

aihealueiden analyysin, mutta ei kerro kurssien sijoittumisesta elämänkulun eri vai-

heisiin. 
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2.3.2 TOIMIJUUS

Toinen keskeinen käsite on toimijuus (agency; Archer 2003). Kyseessä on paljon 

tutkimuksissa nykyään käytettävä käsite, jolla kuvataan yksilön oman tahdon ja koet-

tujen mahdollisuuksien sekä hänen ympäristönsä välistä suhdetta – eli miten paljon 

yksilö kokee, että voi itse määritellä oman elämänsä tapahtumia ja tehdä valintoja ja 

miten paljon taas ympäristö ja yhteiskunnan rakenteet vaikuttavat niihin. Yksilön nä-

kökulmasta on kyse siitä, miten vahvasti uskoo ja kokee, että pärjää elämässä ja voi 

tehdä siihen liittyviä valintoja. Usein mitataan tai arvioidaan esimerkiksi yksilön ky-

kyuskomuksia (Räty & Snellman 1998), minäpystyvyyttä (Cervone, Artisitco & Ber-

ry 2006) sekä elämänhallinnan tunnetta tai – kuten tässä tutkimuksessa – kontrollio-

dotusta (Locus of control; Rotter 1966). Paljon käytetty Rotterin teoria ulkoisesta ja 

sisäisestä kontrolliodotuksesta kuvaa, kokeeko henkilö pystyvänsä vaikuttamaan itse 

erilaisiin asioihin, vai tapahtuvatko ne hänestä riippumatta ulkoisten tekijöiden vai-

kutuksesta. Kyse on Fieldin (2009, 27) ilmaisua lainaten ”koetuista vaikutusmahdolli-

suuksista tärkeissä elämän valintatilanteissa”.

Toimijuus on tutkijoiden käsittelyssä saanut paljon erilaisia etuliitteitä sen mu-

kaan, miten sen oletettua luonnetta halutaan korostaa. Sidotusta toimijuudesta 

(bounded agency) puhutaan, jos korostetaan, kuinka yksilön opiskeluvalinnat eivät 

ole riippumattomia esimerkiksi lainsäädännön säätelemästä koulutustarjonnasta, ku-

ten Rubenson ja Desjardins (2009) kirjoittavat. Käytännön esimerkki sidotusta toi-

mijuudesta on alueen kansalaisopiston kurssitarjonta ja kurssien vuosittain kohoava 

hintataso (Valkonen 2016, 105; Tikka 2018, 77), joka ei välttämättä mahdollista kaik-

kien potentiaalisten osallistujaryhmien hakeutumista kursseille.

Suhteellinen toimijuus (relational agency; Edwards & Mackenzie 2005) kuvaa, 

kuinka yksilön toimijuutta säätelevät myös sosiaaliset suhteet ja muut ihmiset. Jopa 

notkean	toimijuuden	(fluid	agency;	Laakkonen,	Manninen	&	Kauppila	2017)	käsitet-

tä on käytetty kuvaamaan aikuistuvien naisten koulutusvalintoja, joiden avulla he ta-

sapainoilevat nuorekkaan opiskelijan ja työtätekevän ikääntyvän aikuisen roolien vä-

limaastossa. 

2.3.3 ERILAISET PÄÄOMAT

Bourdieu (1986) määritteli aikoinaan taloustieteissä käytetyn taloudellisen pääoman 

käsitteen rinnalle sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman käsitteet. Sen jälkeen on eh-

dotettu ja käytetty lukuisia muitakin pääomakäsitteitä, joista osa on jäänyt yleisem-

pään käyttöön. Pääoman käsite on eräänlainen yläkäsite ja metafora, jolla viitataan 

yksilön ja yhteisön käytössä oleviin erilaisiin resursseihin (Côté 2005, 224). Osa lu-
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kuisista pääomakäsitteistä toimii hyvin myös koulutuksen laajempien hyötyjen ja 

erityisesti tässä tutkimuksessa neljän hyötyryppään (ks. seuraava luku) viitekehyk-

senä. Nämä pääoman lajit ovat sosiaalinen pääoma (social capital), identiteetti-

pääoma (identity capital), osaamispääoma (human capital) ja terveyspääoma 

(health capital). Näistä kolme ensimmäistä ja etenkin sosiaalinen pääoma ovat ol-

leet laajasti käytössä koulutuksen laajempien hyötyjen tutkimuksissa (Field 2016). 

Esimerkiksi Schuller ym. (2002) analysoivat tuloksiaan sosiaalisen ja osaamispää-

oman sekä myöhemmin myös identiteettipääoman avulla (Schuller 2004). Terveys-

pääomaa ei tiettävästi ole aikaisemmin ollut käytössä koulutustutkimuksissa, vaikka 

koulutuksen terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät vaikutukset ovat keskeinen tutki-

mus- ja hyötyalue. 

Alun perin Bourdieun (1986) kehittämä sosiaalinen pääoma määritellään ny-

kyään yleisesti Putnamin (1995) pohjalta sosiaalisiin verkostoihin, luottamukseen, 

normeihin ja yhteistyöhön liittyväksi käsitteeksi, joka ei kuvaa vain yksilön ominai-

suuksia vaan on sosiaalinen, ihmisryhmien toimintaan liittyvä ilmiö. Näin aikuiskou-

lutukseen osallistumisen hyötyjen tarkastelu laajenee yksilön saamien hyötyjen ohella 

myös yhteisötason hyötyjen arvioinniksi. Sosiaalisen pääoman konkreettisia ilmene-

mismuotoja ovat ystävyyssuhteet, verkostot, yhteiskunnallinen osallistuminen ja va-

paaehtoistyö. Sosiaalinen pääoma voi rakentua sekä silloittavien yhteyksien (bridging 

ties) eli erilaisten ihmisryhmien ja tahojen lisääntyvän vuorovaikutuksen ja yhteistyön 

pohjalta, että sitovien yhteyksien (bonding ties), eli ryhmän tai ystävien yhteenkuulu-

vuutta vahvistavien henkilösuhteiden kautta (Williams 2006; Cocquyt, Diep, Zhu, De 

Greef & Vanwing 2017, 81).

Tutkimusten (esim. Schuller, Brassett-Grundy, Green, Hammond & Preston 2002; 

Field 2005; McIntyre 2012) mukaan sosiaalinen pääoma on sekä aikuiskoulutukseen 

osallistumista selittävä tekijä (yhteiskunnallinen osallistuminen näkyy myös koulu-

tukseen osallistumisena) että opiskelun tuottama hyöty (kansalaisopistossa opiske-

lu tuo lisää ystäviä, verkostoja ja luottamusta kanssaihmisiin; OECD 2007, 80; Mer-

riam & Kee 2014; Pearce & al. 2016). Useissa tutkimuksissa keskeinen havaittu hyöty 

on ollut juuri ystävien määrän lisääntyminen, luottamuksen lisääntyminen sekä sosi-

aalisten verkostojen syntyminen ja vahvistuminen (esim. Schuller ym. 2002). Sosiaa-

lisella pääomalla ja yhteisön yhteenkuuluvuutta lisäävällä sosiaalisella koheesiolla on 

liittymäkohta aktiiviseen kansalaisuuteen, joka vaatii verkostoitumista ja tiettyjä tai-

toja, joita aikuiskoulutukseen osallistuminen puolestaan vahvistaa (esim. itseluotta-

mus, tunne yhteisöön kuulumisesta, yhteiskunnallinen osallistuminen). Schuller ym. 

(2002) puhuvat kansalaisen perustaidoista, joita jokaisella kansalaisella tulisi olla, 

jotta he täyttäisivät “kansalaisuuden perusvaatimukset” (Schuller ym. 2002, 7).
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Tässä tutkimuksessa sosiaalista pääomaa arvioidaan laadullisen haastatteluai-

neiston pohjalta sekä osallistumista selittävänä tekijänä (osallistumissyiden analyy-

si) että koettuna hyötynä (esimerkiksi paikantamalla ystävien lisääntymiseen, luot-

tamukseen ja vapaaehtoistyöhön liittyviä hyötylausumia). Verkkokyselyssä on lisäksi 

käytössä tiettyjä sosiaalisen pääoman tyyppiä ja lisääntymistä mittaavia kysymyksiä 

(esim. vapaaehtoistyötä kohtaan osoitettu kiinnostus ja sen konkreettinen tekeminen, 

luottamus, ystävyyssuhteiden määrä ja laatu). Ystäväverkostoja ja niiden laatua (sito-

vaa sosiaalista pääomaa) arvioidaan Williamsin (2006) kehittämillä kysymyksillä, ja 

sosiaalista	osallistumista	Cocquytin,	Diepin,	Zhun,	De	Greefin	&	Vanwingin	(2017;	ks.	

myös De Greef, Segers & Verté 2010) väittämillä.

Koulutuksen yhteydessä on yleisimmin käytetty osaamispääoman (human ca-

pital) käsitettä, joka on joskus käännetty myös inhimilliseksi pääomaksi. Se nousi esiin 

jo 1960-luvulla, kun havaittiin ettei taloudellinen pääoma yksin selitä kansakuntien ja 

yritysten taloudellista menestymistä, jolloin tarvittiin myös osaamiseen ja koulutuk-

seen liittyvien tekijöiden huomioimista. Osaamispääomalla tarkoitetaan osaamista, 

työkokemusta, koulutukseen osallistumista, opiskeluhalukkuutta ja muita työelämäs-

sä menestymiseen tarvittavia ominaisuuksia (esim. Schuller 2004, 14; Côté 2005, 224; 

Hyry-Honka, Määttä & Uusiautti 2012, 128).

Identiteettipääoma on hieman harvemmin käytetty käsite, mutta sillä on selkeä 

rooli koulutuksen laajempien hyötyjen tutkimuksissa. Schullerin (2004) ohella sitä on 

käyttänyt ja kehittänyt Côté (2005) kuvaamaan hyötyjä, jotka liittyvät yksilön elämän-

kulkuun ja identiteetin vahvistumiseen. Côté (2005, 224–225, 227) viittaa käsitteellä 

eräänlaiseen yksilön arjen toimijuuteen, johon liittyy kyky tehdä omaan elämänkulkuun 

liittyviä valintoja ja mahdollisuus määritellä omia arvoja, asenteita, ryhmäytymistä ja 

harrastuksia. Painotus on siten ei-ammatillisissa resursseissa, kun osaamispääoma 

taas painottaa työhön ja koulutukseen liittyviä resursseja. Edellä määritelty toimijuus 

on siten yksi niistä resursseista, jotka muodostavat identiteettipääoman.

Terveyspääoman käsite on syntynyt jo 1970-luvulla, ja määritelty hieman eri ta-

voin eri aikoina (Im 2018, 3). Terveyspääoma voidaan nähdä elämän aikana kasautu-

vaksi resurssivarastoksi, jossa terveydentilan, elinajanodotteen ja hyvinvoinnin ohel-

la ovat mukana yksilön kyky ja mahdollisuudet ylläpitää hyvää terveydentilaa, kuten 

esimerkiksi terveyslukutaito ja terveyskäyttäytyminen (Im 2018, 3; Hyry-Honka ym. 

2012, 130). Käsite on linkitetty yleensä terveyskasvatukseen (esim. Hyry-Honka ym. 

2012) ja käytetty usein yhdessä muiden pääomalajien kanssa ennustamaan esimerkik-

si yksilön palkkatasoa (esim. Gilleskie, Han & Norton 2017). Tässä tutkimuksessa ter-

veyspääoma toimii yläkäsitteenä terveys- ja hyvinvointivaikutusten ja terveyskäyttäy-

tymisen muutosten tarkastelulle.



 27 KANSALAISOPISTON AIKUISOPISKELIJAT LUOKKAKUVASSA

2.4 KANSALAISOPISTON TUOTTAMAT HYÖDYT KUNTAKONTEKSTISSA
TOSTU-tutkimuksen teoriapohja on rakennettu edellä (luku 2.3) kuvattujen kuntalai-

suuteen ja aikuisopiskeluun liittyvien teoreettisten käsitteiden ympärille. Sen lisäk-

si aikaisemmissa tutkimuksissa todennetut aikuiskoulutuksen tuottamat laajemmat 

hyödyt on tässä tutkimuksessa ja raportissa ryhmitelty neljään hyötyryppääseen, joilla 

on merkitystä erityisesti kuntalaisuuden ja kunnan näkökulmasta. Hyötyryppäitä on 

käytetty aineistonkeruun suunnittelussa, eli aineistonkeruuta varten kehitetty teema-

haastattelurunko ja verkkokyselylomake (ks. luku 3.2) on suunniteltu siten, että niil-

lä saadaan aineistoa erityisesti kuntien kannalta keskeisistä hyödyistä. Ryppäitä käy-

tetään myös tulosten raportoinnin runkona, sillä niiden avulla on selkeämpi kuvata, 

millaisia laajempia hyötyjä kansalaisopistot näyttäisivät tuottavan aikuisille ja yhteis-

kunnalle (luku 4.4). Tätä kautta tutkimus linkittyy myös Kuntaliiton Tulevaisuuden 

kunnat 2021 -kehittämisohjelmaan (Suomen Kuntaliitto 2016) ja sote- ja maakunta-

uudistuksen myötä kuntien muuttuviin tulevaisuuden rooleihin (Kuvio 1). 

KUVIO 1 TULEVAISUUDEN KUNNAN ROOLIT (SUOMEN KUNTALIITTO 2016)

Kansalaisopistoilla on tällä hetkellä ja myös tulevaisuudessa selkeä tehtävä etenkin 

kunnan sivistysroolin vahvistajana, mutta aikuisopiskelun laajempien hyötyjen kautta 

opistot tukevat selvästi myös kuntien hyvinvointiroolia sekä osallisuus- ja yhteisöroo-

lia. Aikuisten osaamisen lisääntymisen ja muiden työhön liittyvien hyötyjen kautta tu-

kea saa myös kunnan elinkeino- ja työllisyysrooli. Aktiivisen kansalaisuuden, vapaa-

ehtois- ja järjestötyön sekä lähiympäristöstä välittämisen lisääntymisen myötä hyödyt 

saattavat heijastua myös elinympäristön, itsehallinnon ja kunnan kehittäjä- ja kump-

paniroolien vahvistumiseen.
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Tässä raportissa kansalaisopiston tuottamia hyötyjä tarkastellaan seuraavien hyö-

tyryppäiden avulla: 

1. Toimijuus

• yksilön koetut mahdollisuudet tehdä opiskeluun ja elämäänsä liittyviä valintoja 

tarjolla olevien reunaehtojen puitteissa (osa identiteettipääomaa)

2. Aktiivinen kuntalaisuus

• ystäväverkostot, yhteisöön kuulumisen tunne, toimiminen oman asuin- ja 

lähialueen hyväksi, luottamus kanssaihmisiin ja kuntapäättäjiin, vapaaehtoistyö 

(eli sosiaalisen pääoman erilaiset ilmenemismuodot)

3. Osaaminen, työ ja koulutus

• arjen tehtäviin sekä järjestö- ja palkkatyöhön liittyvä osaaminen ja muut hyödyt, 

opiskelumotivaatio (osaamispääoma)

4. Hyvinvointi

• koettu elämänlaatu, terveyskäyttäytyminen, fyysinen ja henkinen hyvinvointi 

(terveyspääoma)

Hyvinvointi ja siihen liittyvät terveys ja elämänlaatu ovat tutkimuksen keskiös-

sä, sillä aikaisempien tutkimusten mukaan aikuisopiskelulla on selkeitä vaikutuksia 

näihin – eli aikuiskoulutukseen osallistuminen näyttäisi lisäävän sekä fyysistä et-

tä henkistä hyvinvointia, tukevan terveyttä edistäviä asenteita ja käyttäytymistä se-

kä parantavan elämänlaatua. Vaikka kyseessä on vaikeasti tutkittava ”muna vai ka-

na?” -ilmiö (hyvinvoivat ihmiset myös hakeutuvat aktiivisemmin koulutukseen), on 

tutkimuksissa pystytty myös todentamaan osallistumisen terveyttä ja hyvinvointia 

lisäävä vaikutus (esim. Tuijnman 1990; Hyyppä, Mäki, Impivaara & Aromaa 2005). 

Koska tässä raportissa yhtenä tavoitteena on arvioida, tuottaako kansalaisopistos-

sa opiskelu taloudellisia vaikutuksia, ovat terveyden ja hyvinvoinnin mahdollinen li-

sääntyminen keskeisiä tarkastelukohteita. Vaikka kuntien rooli tulee muuttumaan 

sote-uudistukseen liittyvässä maakuntamallissa, sosiaali- ja terveysmenot syntyvät 

jatkossakin kuntatasolla ja niiden mahdollinen väheneminen hyvinvoinnin lisäänty-

essä on yksi konkreettinen taloudellisten vaikutusten indikaattori, jota myös kunti-

en on hyvä tarkkailla. Sille voidaan myös suhteellisen helposti määritellä viitearvot; 

esimerkiksi yksi terveyskeskuskäynti maksaa yhteiskunnalle noin 84 €, ja jos opis-

kelun ansiosta terveyskeskuskäynnit vähenevät edes hieman, saadaan laskettavissa 

olevia säästöjä sote-kuluissa.
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2.5 TAUSTAKSI – MILLAISIA KANSALAISOPISTOSSA OPISKELEVAT AIKUISET OVAT?
Kuten luvussa 1.3 todettiin, kansalaisopistossa opiskelun tuottamien hyötyjen arvi-

ointia vaikeuttaa se, että opistoihin hakeutuu vuosittain keskimääräistä enemmän ai-

kaisemminkin osallistuneita, hyvässä sosioekonomisessa asemassa olevia ja hyvän 

koulutustason omaavia aikuisia. Käytännössä on mahdoton arvioida, onko aikaisem-

pi kansalaisopistossa opiskelu tehnyt näistä vakioasiakkaista hyvinvoivia, vai hakeu-

tuuko opistoihin enemmän hyvinvoivia aikuisia. Joka tapauksessa on hyvä saada tässä 

tutkimuksessa kuvattujen laajempien hyötyjen arvioinnin pohjaksi jonkinlainen yleis-

kuva siitä, millaisia kansalaisopistossa opiskelevat aikuiset ovat. Tämä onnistuu mai-

niosti käyttämällä Kunnallisalan kehittämissäätiön rahoittaman KASTU-tutkimus-

hankkeen (Kansalaisopiston sosiaalinen tuottavuus kuntakontekstissa, toteutusaika 

1.9.2017–31.12.2018) verkkokyselyaineistoa, joka on kerätty syksyllä 2017 Joensuun 

seudun kansalaisopistossa jonkun kurssin aloittaneilta aikuisilta (n = 634; Manninen 

& Vartiainen 2018). Näistä vastaajista 91 % oli opiskellut myös aikaisempina vuosi-

na kansalaisopistoissa, ja myös taustamuuttujien (ikä-, sukupuoli- ja koulutustausta-

jakaumat) osalta molempien verkkokyselyjen vastaajat ovat hyvin samanlaisia. Käy-

tännössä Joensuun vastaajat edustavat samaa kohderyhmää kuin tässä tutkimuksessa 

– eli kaikkia kansalaisopistojen vakioasiakkaita. TOSTU- ja KASTU-verkkokysely-

aineistot on myös linkitetty yhteen, eli molemmissa hankkeissa on sama teoriapoh-

ja ja lomakkeissa on kysytty pääosin samoja asioita, mutta hieman eri sanamuodoin; 

KASTU-verkkokyselyssä on esimerkiksi pyydetty vastaajia arvioimaan, minkälainen 

luottamus omaan oppimiskykyyn on vastaushetkellä (Luotan omaan oppimisky-

kyyni, seitsenportainen vastausasteikko täysin eri mieltä – täysin samaa mieltä), ja 

TOSTU-lomakkeessa on kysytty, onko kansalaisopistossa opiskelu lisännyt vastaajan 

luottamusta omaan oppimiskykyyn (Lisännyt luottamusta omaan oppimiskykyyni, 

kolmiportainen asteikko ei lainkaan – jonkin verran – paljon sekä vaihtoehto en osaa 

sanoa). KASTU-kyselyn tulosten avulla on mahdollista arvioida ja kuvata, miten osaa-

via, motivoituneita ja hyvinvoivia kansalaisopistossa opiskelevat aikuiset ovat, minkä-

laista	sosiaalista	pääomaa	heillä	on	ja	millaisina	sote-palveluiden	käyttäjinä	he	profi-

loituvat. 

Joensuussa toteutetussa verkkokyselyssä hyvinvoinnin keskeinen arviointityökalu 

oli elämänlaatua mittaava yleisesti käytetty EUROHIS8-mittari (Saarni, Luoma, Kos-

kinen & Vaarama 2012). Sen tuloksia voidaan verrata kansallisiin viitearvoihin, eli sen 

avulla voidaan vertailla kansalaisopistossa opiskelevien aikuisten elämänlaatua kaik-

kien suomalaisten elämänlaatuun. EUROHIS8-mittarissa on kahdeksan väittämää, 

joiden avulla vastaajaa pyydetään arvioimaan asteikolla 1–5, kuinka riittäviksi hän ko-
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kee erilaiset elämässä tarvittavat resurssinsa (raha, arjen tehtävissä tarvittava tarmo), 

ja kuinka tyytyväinen hän on erilaisiin elämänlaatuun vaikuttaviin tekijöihin (itseen-

sä, asuinalueeseen, terveyteensä, kykyyn selviytyä päivittäisistä toiminnoista ja ihmis-

suhteisiinsa). Lisäksi oli kysymys, millaiseksi arvioi itse oman elämänlaatunsa. Joen-

suussa kurssin syksyllä 2017 aloittaneilla elämänlaatu on mittarin mukaan hyvä, eli 

keskiarvo oli 4,03 (keskihajonta 0,56; miesten ja naisten välillä ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää eroa)3. 

Kun viisiportaisen vastausasteikon tulokset tiivistää kolmeen arvoon (huono, koh-

talainen ja hyvä elämänlaatu), nähdään että kansalaisopistossa opiskelevista miehistä 

elämänlaatunsa arvioi hyväksi 85 % ja naisista 86 %. Kansalaisopistossa opiskelevat 

arvioivat elämänlaatunsa paremmaksi kuin suomalaiset keskimäärin, sillä väestöar-

vojen mukaan miehistä 72 % ja naisista 75 % arvioi elämänlaatunsa hyväksi (Saarni, 

Luoma, Koskinen & Vaarama 2012; Kuvio 2). Tulos ei siis kerro, onko kansalaisopis-

tossa opiskelu lisännyt elämänlaatua vai valikoituuko kansalaisopistoon parempiosai-

sempia aikuisia. Molemmat selitykset saattavat olla yhtä aikaa voimassa.   

KUVIO 2 KANSALAISOPISTOSSA OPISKELEVIEN ARVIO OMASTA ELÄMÄNLAADUSTA VERRATTUNA KOKO VÄESTÖÖN, PROSENTTEINA

EUROHIS8-väittämissä on mukana myös koettua terveydentilaa mittaava väittämä 

(Oletko tyytyväinen terveyteesi?). Opiskelijoista 14,5 prosenttia oli erittäin tyytyväisiä, 

tyytyväisiä 64,8 prosenttia. Tyytymättömiä oli 10,1 prosenttia, ja saman verran (10,6 

prosenttia) kertoi olevansa ”en tyytyväinen enkä tyytymätön”.

Joensuun seudun kansalaisopistossa opiskelevien terveyspääomaan (Im 2018) 

liittyy myös terveyskäyttäytyminen, jota verkkokyselyssä arvioitiin seuraavassa kuvi-

ossa kuvatuilla ensimmäisellä ja kolmannella väittämällä. Keskimmäinen BeLL-mit 

tarista otettu väittämä mittaa yleistä onnellisuuden kokemusta.

3 EUROHIS8-mittarilla saadut tulokset tässä raportissa pohjautuvat KASTU-tutkimuksen   
 alustaviin analyyseihin, ja ne on poimittu Mannisen & Vartiaisen (2018) konferenssipaperista.

NAISET (OPISTO)

NAISET (VÄESTÖ)

HUONO  KOHTALAINEN  HYVÄ

MIEHET (OPISTO)

MIEHET (VÄESTÖ)

2,9 11,1 86,1 

3,4 21,5 75,1

0,8 14,5 84,7

5,1 22,9 72



 31 KANSALAISOPISTON AIKUISOPISKELIJAT LUOKKAKUVASSA

KUVIO 3 KANSALAISOPISTOSSA OPISKELEVIEN TERVEYSKÄYTTÄYTYMINEN JA KOETTU ONNELLISUUS, PROSENTTEINA

Terveyskäyttäytymiseen liittyy myös tupakointi ja alkoholin käyttö. Joensuun kansa-

laisopisto-opiskelijoista hyvin harva tupakoi (naisista 92 % ja miehistä 87 % ei polta 

tupakkaa lainkaan). Säännöllisesti tupakoivia oli naisissa vain 3 % ja miehissä 5 %. Vä-

estöarvoihin verrattuna kansalaisopisto-opiskelijoissa on vähemmän tupakoivia kuin 

keskivertoväestössä (väestössä miehistä ei polta 76 % ja naisista 82 %; Heloma, Hela-

korpi, Heliövaara & Ruokolainen 2012). Myös alkoholinkäyttö on vähäisempää kansa-

laisopisto-opiskelijoilla verrattuna väestöarvoihin (ks. Mäkelä, Alho, Knekt, Männis-

tö & Peña 2012). Opiskelevista naisista ei alkoholia juo lainkaan 23 % (väestössä 18 %) 

ja miehistä 14 % (väestössä 13 %). Opiskelijoiden joukossa suurin ryhmä oli alkoho-

lin kohtuukäyttäjät eli satunnaisesti alkoholia nauttivat, joita oli enemmän kuin väes-

tössä, mikä tarkoittaa, että alkoholia säännöllisesti käyttäviä löytyy kansalaisopistosta 

(naisista 7,3 %, miehistä 18,7 %) vähemmän kuin väestöstä keskimäärin. 

Hieman yllättäen kansalaisopistossa opiskelevista hieman useampi käyttää lää-

käri- ja terveyspalveluita kuin väestö keskimäärin (Nguyen ym. 2012). Etenkin kan-

salaisopistossa opiskelevat miehet käytävät terveyspalveluita keskivertokansalaista 

enemmän. Tulos on ristiriidassa paremman hyvinvoinnin kanssa, mutta selitettävissä 

terveyskäyttäytymisen ja paremmin koulutettujen paremman terveyslukutaidon avul-

la. Myös parempi sosioekonominen asema mahdollistaa taloudellisesti palveluiden 

käytön (mahdollisesti myös työterveyspalvelut paremmin saatavilla työssä olevilla). 

Mielenterveyspalveluita aikuisopiskelijat käyttävät hieman vähemmän kuin väes-

tö keskimäärin. Kansalaisopistossa opiskelleista naisista ja miehistä niitä oli käyttänyt 

3 prosenttia vastaajista, kun väestössä niitä vuosittain käyttää naisista 7 prosenttia ja 

miehistä 4 prosenttia (Suvisaari & Lindfors 2012). Suurin osa (85 %) kansalaisopisto-

opiskelijoista ei käytä mitään sosiaalitoimen palveluita eikä myöskään ollut saanut ta-

loudellista tukea yhteiskunnalta (80 % vastaajista).

Kansalaisopisto-opiskelijoiden toimijuus (elämänhallinnan kokemus) näyttäisi 

olevan kohtuullisella tasolla. Noin 80 prosenttia vastaajista on valinnut jonkun kol-

mesta samaa mieltä -vastausvaihtoehdosta Rotterin (1961) kontrolliodotusta mittaa-

vissa väittämissä. Heillä näyttäisi siis olevan ainakin jonkintasoinen kokemus siitä, 

 ERI MIELTÄ TÄLTÄ VÄLILTÄ LÄHES SAMAA MIELTÄ SAMAA MIELTÄ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

PYRIN NOUDATTAMAAN TERVEITÄ ELÄMÄNTAPOJA  2,9 4,8 16,6 38,1 37,7

KOKONAISUUDEN HUOMIOIDEN OLEN ONNELLINEN  3,8 7,0 18,2 43,1 27,9

KIINNITÄN RIIITTÄVÄSTI HUOMIOTA RUOKAVALIOONI  5,6 7,6 26,1 33,1 27,7
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USKON, ETTÄ PYSTYN ITSE MÄÄRÄÄMÄÄN ELÄMÄNI SUUNTAA 29,4 37,4 16,5 

LUOTAN SIIHEN, ETTÄ PYSTYN TOIMIMAAN 30,2 38,8 16,1 

TEHOKKAASTI YLLÄTTÄVISSÄ TILANTEISSA 

TUNNEN, ETTÄ MINULLA ON MAHDOLLISUUKSIA 27,7 39,9 13,5 

VAIKUTTAA MINULLE TAPAHTUVIIN ASIOIHIN 

KUN TEEN SUUNNITELMIA, OLEN VARMA ETTÄ PYSTYN 33,9 37,7 13,4 

MYÖS TOTEUTTAMAAN NE 

MINUN ON HELPPO KESKITTYÄ TAVOITTEISIINI JA 32,1 38,2 8,1 

SAAVUTTAA PÄÄMÄÄRÄNI 

että voivat tehdä erilaisia valintoja ja pystyvät vaikuttamaan omaan elämäänsä. Seu-

raavaan kuvioon on koottu jonkun samaa mieltä -vaihtoehdon valinneet. Jakaumista 

näkee, että täysin samaa mieltä olevia on selvä vähemmistö vastaajista, joilla on sisäis-

tä kontrolliodotusta. Suhtautumistapa on ”terve” eli oman toimijuuden reunaehdot ja 

rajat tunnistetaan, mutta luotetaan silti omiin mahdollisuuksiin tehdä valintoja. 

KUVIO 4 KANSALAISOPISTOSSA OPISKELEVIEN SISÄISEN KONTROLLIODOTUKSEN PAINOTTUMINEN, PROSENTTEINA

Yksi sosiaalisen pääoman konkreettinen mittari on sosiaalisten verkostojen ja ystä-

vyyssuhteiden määrä ja laatu. Alla olevassa kuviossa ensimmäinen ystävä- ja kollega-

verkostoja koskeva väittämä on BeLL-mittarista, loput on otettu Williamsin (2006) 

kehittämästä sitovaa sosiaalista pääomaa arvioivasta mittarista.

Suomalaisten yksinäisyyttä on tutkittu paljon viime vuosina (esim. Saari 2016). Väes-

tötason hyvinvointitutkimusten mukaan vuonna 2017 suomalaisista 9,4 prosenttia koki 

itsensä yksinäiseksi (Murto, Kaikkonen, Pentala-Nikulainen, Koskela, Virtala, Härkänen, 

Koskenniemi, Jussmäki, Vartiainen & Koskinen 2017). Joensuun seudun kansalaisopis-

ton opiskelijoille tehdyssä kyselyssä ei erikseen arvioitu yksinäisyyden kokemusta, mutta 

sitä voidaan arvioida epäsuorasti muutamien kysymysten avulla. Vastaajista 10,7 prosent-

tia oli eri mieltä väittämän ”minulla on hyvät ystävä- tai kollegaverkostot” kanssa. Vain 

0,3 prosenttia ei ollut kertaakaan tavannut ystäviä tai tuttavia edeltävän puolen vuoden 

aikana (Kuvio 7). Vertaistukea arjen asioissa ystäville ja tuttaville (esim. liikkuminen, las-

tenhoito) ei ollut antanut 15,5 prosenttia. Vastaavaa tukea ei ollut saanut 36,9 prosenttia, 

mutta kaikilla ei ole vertaistuelle tarvettakaan, eli prosentit eivät suoraan kerro yksinäisyy-

destä. Vastaajista 5,1 prosenttia oli eri mieltä väittämän ”minulla on ihmisiä, joiden kanssa 

voin keskustella, jos tunnen itseni yksinäiseksi” kanssa. Kansalaisopistossa opiskelevissa 

näyttäisi siis olevan hieman vähemmän yksinäisiä kuin väestössä keskimäärin. Kansalais-

opiston kurssit myös tarjoavat yksinäisille sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia.

LÄHES SAMAA MIELTÄ SAMAA MIELTÄ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ
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Sosiaaliseen pääomaan liittyvää luottamusta, suvaitsevaisuutta, sosiaalista osallis-

tumista ja yhteisöllisyyttä arvioitiin BeLL-mittarista poimituilla väittämillä (Kuvio 6). 

Pääsääntöisesti kansalaisopistossa opiskelevat näyttäisivät ylläpitävän hyvin sosiaalis-

ta pääomaa ainakin asennetasolla (suhtautuminen muihin ja erilaisiin kulttuureihin, 

yhteisöllisyyden kokemus, myönteinen suhtautuminen ajatukseen, että voisi tehdä va-

paaehtoistyötä). Käytännön toimiminen oman lähialueen hyväksi on harvinaisempaa, 

samaten kiinnostus kuntapolitiikkaan ja luottamus päätöksentekijöihin.

KUVIO 6 SOSIAALISEN PÄÄOMAN OSATEKIJÖIDEN PAINOTTUMINEN KANSALAISOPISTO-OPISKELIJOILLA, PROSENTTEINA

Myönteinen asenne vapaaehtoistyön tekemistä kohtaan (69,2 %) ei kaikkien kohdal-

la johda vapaaehtoistyön tekemiseen järjestötasolla; sattumalta täysin sama prosentti-

 ERI MIELTÄ TÄLTÄ VÄLILTÄ LÄHES SAMAA MIELTÄ SAMAA MIELTÄ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

 ERI MIELTÄ TÄLTÄ VÄLILTÄ LÄHES SAMAA MIELTÄ SAMAA MIELTÄ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

KUVIO 5 YSTÄVÄVERKOSTOJEN MÄÄRÄ JA LAATU KANSALAISOPISTOSSA OPISKELEVILLA, PROSENTTEINA

ARVOSTAN ERILAISIA KULTTUUREJA 2,4 7,9 21,3 39,3 29,1

OLEN KIINNOSTUNUT OMAA ASUINKUNTAANI KOSKEVISTA ASIOISTA 3 9,4 25,2 36 26,3

ARVOSTAN MUIDEN IHMISTEN NÄKEMYKSIÄ 1,1  5,6 23 45,8 24,5

TUNNEN KUULUVANI LAAJEMPAAN YHTEISÖÖN 10 13,2 23,3 34,1 19,3 

VOISIN OSALLISTUA VAPAAEHTOISTOIMINTAAN 13,2 17,6 26,6 27,1 15,6

LUOTAN YLEENSÄ MUIHIN IHMISIIN 4,2 10,4 34,4 41,3 9,8

TOIMIN AKTIIVISESTI LÄHIALUEENI HYVÄKSI 38,4 29,3 17,4 10,3 4,7

OLEN KIINNOSTUNUT KUNTAPOLITIIKASTA 27,8 25 28,2 14,4 4,6

LUOTAN KAUPUNGIN PÄÄTÖKSENTEKIJÖIHIN 18,2 29,1 39,7 11 1,9

MINULLA ON HYVÄT YSTÄVÄ- TAI KOLLEGAVERKOSTOT 10,7 15,2 23,5 31,4 19,2 

MINULLA ON IHMISIÄ, JOIDEN TUKEEN VOIN LUOTTAA ONGELMATILANTEISSA 4,1 5,1 14,8 31,6 44,4

MINULLA ON IHMISIÄ, JOIDEN KANSSA VOIN KESKUSTELLA 5,1 5,9 15,0 31,4 42,6 
JOS TUNNEN ITSENI YKSINÄISEKSI 

MINULLA ON IHMISIÄ, JOTKA VOIVAT ANTAA NEUVOJA 6,9 5,1 17,5 33,3 37,2 
TÄRKEISSÄ PÄÄTÖKSENTEKOTILANTEISSA 

TUNNEN IHMISIÄ, JOTKA VOISIVAT TOIMIA SUOSITTELIJOINA, 19,7 9,9 19,7 20,9 29,9 
JOS HAKISIN TYÖPAIKKAA 

TUNNEN HENKILÖITÄ, JOIDEN PUOLEEN VOIN KÄÄNTYÄ 18,2 11,8 18 24,7 27,3 
JOS TARVITSEN TALOUDELLISTA TUKEA 
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määrä (69,2) vastaajista ei ole tehnyt vapaaehtoistyötä käytännössä. Ystävien ja tut-

tavien auttaminen on hieman yleisempi sosiaalisen ja yhteisöllisen osallistumisen 

muoto, samoin kuin ryhmässä tapahtuvat liikuntaharrastukset ja ystävien ja tuttavien 

tapaaminen, joita arvioitiin Cocquytin ym. (2017) väittämillä (Kuvio 7).

KUVIO 7 KANSALAISOPISTOSSA OPISKELEVIEN SOSIAALINEN OSALLISTUMINEN

Taloustutkimuksen (2018) kyselyssä on arvioitu suomalaisten vapaaehtoistyön teke-

mistä. Tulokset eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä Taloustutkimuksen kyselyssä 

vapaaehtoistyö kattoi myös vertaistuen ja yhdistykset, kansalaisopistossa opiskelevil-

ta kysyttiin järjestöissä tehtävää vapaaehtoistyötä ja vertaistukea erikseen. Taloustut-

kimuksen kyselyn mukaan suomalaisista noin 40 prosenttia tekee vapaaehtoistyötä, ja 

vapaaehtoistyötä tekemättömistäkin 54 prosenttia olisi sitä valmis tekemään. Kansa-

laisopisto-opiskelijoista 30,5 prosenttia oli tehnyt vapaaehtoistyötä järjestöissä, ja sitä 

tekemättömistä vapaaehtoistyön tekemisen ajatukseen suhtautuu myönteisesti 59,4 

prosenttia. Aikuisopiskelijoista 18 prosenttia ei ole tehnyt eikä halua tehdä vapaaeh-

toistyötä. Viimeisen kuukauden aikana vapaaehtoistyötä suomalaiset olivat tehneet 

keskimäärin 15,36 tuntia, kansalaisopiston opiskelijat keskimäärin 10,7 tuntia. On hy-

vä huomata, että kansalaisopistossa opiskelu ja vapaaehtoistyön tekeminen ovat osit-

tain ’kilpailevia’ osallistumisen ja vapaa-ajan käytön muotoja, jotka myös tuottavat 

osittain samanlaisia hyötyjä (sosiaalinen vuorovaikutus, tunne yhteisöön kuulumises-

ta, mielekäs ajankäyttö). Aktiivinen opiskelu voi siten vähentää vapaaehtoistyön teke-

mistä, ja päinvastoin.

Myönteinen suhtautuminen aikuisopiskeluun on itsestään selvästi hyvää tasoa kan-

salaisopistossa opiskelevilla. BeLL-tulosten mukaan opiskelu myös lisää selvästi opis-

kelumotivaatiota: suomalaisista kansalaisopistovastaajista 91 prosenttia koki olevan-

sa motivoituneempi opiskelemaan osallistuttuaan vuoden aikana kursseille (Manninen 

 EN KERTAAKAAN MUUTAMAN KERRAN KUUKAUDESSA MUUTAMAN KERRAN VIIKOSSA (LÄHES) PÄIVITTÄIN
    

HARRASTANUT LIIKUNTAA TAI ULKOILUA YKSIN 2,2 19,6 39,9 38,3

TAVANNUT YSTÄVIÄ TAI TUTTAVIA 0,3 35,5 39,7 24,5

HARRASTANUT LIIKUNTAA TAI ULKOILUA YHDESSÄ MUIDEN KANSSA 6,8 31,7 46,0 15,4

AUTTANUT YSTÄVIÄ TAI TUTTAVIA ARJEN ASIOISSA 15,5 57,6 21,1 
(ESIM. LIIKKUMINEN, LASTENHOITO) 

TEHNYT VAPAAEHTOISTYÖTÄ JOSSAKIN JÄRJESTÖSSÄ TMS. (ESIM. SPR) 69,2 23,2 5,0 2,7

SAANUT ITSE APUA YSTÄVILTÄ TAI TUTTAVILTA ARJEN ASIOISSA 36,9 50,2 10,3 2,6 
(ESIM. LIIKKUMINEN, LASTENHOITO) 
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2016, 43). Joensuussa jonkun kurssin syksyllä 2017 aloittaneista jonkinlaista opiskelu-

motivaatiota itsessään tunnistaa 92,7 prosenttia vastaajista, ja suurin osa luottaa myös 

oppimiskykyynsä ja suhtautuu aikuiskoulutukseen myönteisesti (Kuvio 8).

KUVIO 8 KANSALAISOPISTOSSA OPISKELEVIEN AIKUISTEN SUHTAUTUMINEN AIKUISOPISKELUUN

Vastaajien itsearvioitu osaaminen eri asioissa näyttäisi olevan kohtuullisen hyvällä ta-

solla (Kuvio 9). Omaan ammattiin liittyvän osaamisen kohdalla on kuitenkin 20,7 pro-

senttia työikäisiä vastaajia, jotka eivät ole samaa mieltä väittämän kanssa, eli eivät koe 

osaamisensa olevan ajan tasalla.

KUVIO 9 KANSALAISOPISTOSSA OPISKELEVIEN AIKUISTEN ARVIOT OSAAMISENSA TASOSTA

Työhön liittyvän osaamisen ja tietotekniikan hallinnassa ei työiässä olevien ikäryhmi-

en välillä ole käytännössä mitään eroa, mutta arjen tietotekniikan hallinnassa (pank-

kiasiat ja sosiaalinen media) on erittäin selvä tilastollisesti merkitsevä ero – mitä iäk-

käämpi vastaaja, sitä heikommaksi vastaaja arvioi osaamisensa (Kuvio 10). Tulos ei 

ole yllättävä. On hyvä huomata, että myös 45–54 -vuotiaiden ikäluokasta alkaen osaa-

misensa tasosta epävarmoja alkaa olla noin 15 prosenttia kansalaisopisto-opiskelijois-

ta, ja myös PIAAC-tulosten (Malin, Sulkunen & Laine 2012) mukaan suomalaisten ai-

kuisten perustaidoissa on puutteita erityisesti vanhemmissa ikäryhmissä. 

 ERI MIELTÄ TÄLTÄ VÄLILTÄ LÄHES SAMAA MIELTÄ SAMAA MIELTÄ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

 ERI MIELTÄ TÄLTÄ VÄLILTÄ LÄHES SAMAA MIELTÄ SAMAA MIELTÄ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

NÄEN AIKUISOPISKELUN TÄRKEÄNÄ MAHDOLLISUUTENA 1,3 4,3 9,7 28 56,7

OLEN MOTIVOITUNUT OPISKELEMAAN MYÖS AIKUISIÄLLÄ 3 4,3 14,5 30,4 47,9

LUOTAN OMAAN OPPIMISKYKYYNI 1,9 6,8 20,8 37,6 32,8

KANNUSTAN MYÖS MUITA OPISKELEMAAN  6,2 11,4 19,5 33,4 29,4

HALLITSEN IHMISTEN VÄLISEEN YHTEYDENPITOON LIITTYVÄN TIETOTEKNIIKAN KÄYTÖN 1,8 2,4 6,6 24,4 64,9 
(ESIM. SÄHKÖPOSTI) 

HALLITSEN PANKKIASIOIHIN, NETTIVARAUKSIIN YM. LIITTYVÄN TIETOTEKNIIKAN KÄYTÖN 3,4 5,8 8,1 25,2 57,5

HALLITSEN HYVIN AMMATTIINI LIITTYVÄN TIETOTEKNIIKAN KÄYTÖN 6,9 6,6 14,3 36,7 35,5

KOEN, ETTÄ AMMATTIINI LIITTYVÄ OSAAMISENI ON AJAN TASALLA 10,2 10,5 21,0 36,5 21,9
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KUVIO 10 PANKKIASIOIHIN JA NETTIVARAUKSIIN LIITTYVÄN TIETOTEKNIIKAN HALLINTA IKÄRYHMITTÄIN

Eräänlaista ”työmarkkinaliikkuvuutta” arvioitiin kolmella väittämällä, joissa pyydet-

tiin työikäisiä vastaajia (kysymys ei näkynyt eläkeläisille lomakkeella) arvioimaan 

omia työ- ja uravaihtoehtojaan, mahdollisuutta tulotason nostamiseen ja halukkuutta 

maantieteelliseen liikkuvuuteen työn perässä. Noin puolet vastaajista kokee, että työ-

markkinoilla on heille vaihtoehtoja tarjolla (Kuvio 11). Hieman yllättäen vakituises-

sa kokoaikatyösuhteessa olevien ja muiden vastaajien (osa-aikatyö, opiskelija, lomau-

tettu, työtön, kotona) välillä ei ollut tilastollisesti merkitseviä eroja, joita olisi voinut 

olettaa löytyvän esimerkiksi maantieteellisen liikkuvuuden osalta, joka oli työttömil-

lä samalla tasolla kuin vakituisessa työsuhteessa olevilla. Vaihtoehtoisia työ- ja ura-

vaihtoehtoja, tulotason parantamisen mahdollisuuksia ja työn perässä muuttamisen 

mahdollisuuksia tunnistivat luonnollisesti eniten päätoimiset opiskelijat, joilla varsi-

nainen työelämään sijoittuminen on vielä edessä. Vastaajista yrittäjät näkivät eniten 

mahdollisuuksia parantaa tulotasoaan. 

KUVIO 11 TYÖIKÄISTEN KANSALAISOPISTO-OPISKELIJOIDEN TYÖMARKKINALIIKKUVUUS

    

75 TAI YLI 

65 – 75  VUOTTA

55 – 64  VUOTTA

45 – 54  VUOTTA 

30 – 44  VUOTTA 

18 – 29  VUOTTA

 ERI MIELTÄ TÄLTÄ VÄLILTÄ LÄHES SAMAA MIELTÄ SAMAA MIELTÄ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

52,4

41

13,8

19,5

15

15,3

8,7

14,4

10,2

9,9

41,6 15 21,6 12,6 9,3

OLEN VALMIS MUUTTAMAAN TARVITTAESSA TYÖN PERÄSSÄ

MINULLA ON MAHDOLLISUUS PARANTAA TULOTASOANI

MINULLA ON VAIHTOEHTOISIA TYÖ- JA URAVAIHTOEHTOJA

 ERI MIELTÄ TÄLTÄ VÄLILTÄ LÄHES SAMAA MIELTÄ SAMAA MIELTÄ TÄYSIN SAMAA MIELTÄ

13,3 13,3 13,3 30 30

3,4 9,7 12,6 31,4 42,9

5,6 4,9 6,2 22,8 60,5

4,6 10,2 24,1 61,1

11 81,413,4

71,428,6
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Yhteenvetona voi todeta, että Joensuun seudun kansalaisopistossa (ja oletettavasti 

myös muissa kansalaisopistoissa) opiskelevat aikuiset ovat muuhun väestöön verrat-

tuna hieman paremmassa elämäntilanteessa ja hyvinvoivempia monella eri alueella. 

Tulosten pohjalta ei kuitenkaan voi arvioida, johtuuko ero kansalaisopistossa opis-

kelusta vai siitä, että opistoon hakeutuu tietyntyyppiä aikuisia. On hyvä muistaa, et-

tä KASTU-kyselyn tulokset kuvaavat ”millaisia kansalaisopistossa opiskelevat aikuiset 

ovat”, eivät ”opiskelijoiden lähtötilannetta”, koska sen vastaajista vain 9 prosenttia ei 

ollut opiskellut kansalaisopistossa viiden edeltävän vuoden aikana, eli oli oletettavas-

ti uusia opiskelijoita. Loput olivat opiskelleet myös aikaisemmin jossakin kansalais-

opistossa viiden vuoden sisällä. Vastaajista suurin osa on siis jo ollut kansalaisopiston 

”vaikutuksille alttiina”, osa useita vuosia, ja voi olettaa, että tuloksista näkyvä kansa-

laisopisto-opiskelijoiden hyvä elämäntilanne on ainakin osittain syntynyt opiskelusta. 
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3. 
Tutkimusasetelma 

ja aineisto

Tässä luvussa kuvataan, miten aineistot on kerätty, ja minkälaisilla analyysimenetel-

millä kansalaisopiston merkitystä ja sen tuottamia laajempia hyötyjä on paikannettu. 

Lisäksi arvioidaan tulosten luotettavuutta.

3.1 MITEN TUTKITTU?
Tutkimusasetelma pohjautuu monimenetelmälliseen lähestymistapaan (mixed met-

hods, Hammond 2005; Mason 2006), jossa yhdistetään laadullinen ja määrällinen ai-

neistonkeruu ja analyysi (Taulukko 3). Lähestymistavan etuna on, että se tuottaa se-

kä syvällisempää laadullista kuvausta yksilöiden kokemuksista että yleistettävämpää 

tilastollista kuvausta tutkittavasta ilmiöstä. Tätä samaa lähestymistapaa on käytetty 

myös aikaisemmissa vapaan sivistystyön hyötytutkimuksissa (Manninen & Luukan-

nel 2008; Manninen ym. 2014; Manninen & Meriläinen 2015).

Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa keväällä 2017 tehtiin muutamissa kansalais-

opistossa opiskeleville aikuisille testikysely (n = 48), jossa testattiin erilaisia väittämiä 

ja avokysymyksiä, joilla mahdollisten taloudellisten vaikutusten arviointi olisi mah-

dollista. Testikyselyn ja esitutkimuksen (Manninen 2016) tulosten pohjalta toteutet-

tiin lisäksi Helsingissä lokakuussa 2017 ns. SROI-työpaja, johon osallistui tutkijan ja 

yhden tutkimusavustajan lisäksi 6 kansalaisopistojen erilaisiin sidosryhmiin kuulu-

via henkilöitä (suunnittelijoita, aikuisopiskelija, tuntiopettajia, järjestöjen edustajia). 

Pajan tavoitteena oli paikantaa osallistujien käsityksiä ja kokemuksia siitä, millaisia 

mahdollisia taloudellisia vaikutuksia kansalaisopisto-opiskelulla voisi olla.

Varsinainen aineistonkeruu on toteutettu tekemällä ensin loppuvuodesta 2017 

teemahaastattelut (n = 29) kolmessa kaupungissa, ja kehittämällä niiden tulosten 

pohjalta verkkokyselylomake (liite 2). Verkkokysely toteutettiin keväällä 2018. Tee-

mahaastattelurungon (liite 1) kehittämisessä käytettiin pohjana BeLL-tutkimuksen 

haastattelurunkoa (Sgier 2014) sekä testikyselyn ja työpajan tuloksia.  
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TAULUKKO 3 ERI AINEISTOT JA NIIDEN ROOLI TUTKIMUSKOKONAISUUDESSA

AINEISTO VASTAAJAT MITÄ ARVIOIDAAN?

Teemahaastattelut Vähintään kolme vuotta kansalaisopistoissa 
elämänsä aikana opiskelleet aikuiset (n = 
29)

Mikä on ollut opiskelun merkitys elämänkulussa?

Opiskelupolut, osallistumissyyt, koetut hyödyt, 
kansalaisopiston merkitys elämänkulussa ja mahdolliset 
taloudelliset vaikutukset

Verkkokysely Vähintään kolme vuotta kansalaisopistoissa 
elämänsä aikana opiskelleet aikuiset (n = 
5 214)

Mitä muutoksia opiskelu on saanut aikaan?

Teemahaastatteluja täydentävä määrällinen tarkastelu, 
opiskelun koetut vaikutukset: muutokset hyvinvoinnissa, 
toimijuudessa, osaamisessa ja sosiaalisessa pääomassa sekä 
mahdolliset taloudelliset vaikutukset

 

Verkkokyselyssä käytettiin muutosväittämiä, joilla pyydettiin vastaajia arvioimaan, 

onko elämäntilanteessa tapahtunut muutoksia kansalaisopistossa opiskelun ansios-

ta. Suurin osa hyötyväittämistä oli poimittu BeLL-kyselylomakkeesta (ks. Manninen 

& Meriläinen 2015), mutta mukaan oli otettu myös uusia teemahaastattelujen poh-

jalta määriteltyjä mahdollisia taloudellisia vaikutuksia koskevia kysymyksiä sekä uu-

sia sosiaalista pääomaa (sosiaalinen osallistuminen, ystävien määrä ja laatu) mittaa-

via väittämiä. 

Verkkokyselylomakkeella mitattiin koettuja muutoksia edellä kuvattujen (luku 

2.4) neljän hyötyryppään osalta: toimijuus (sisäinen kontrolliodotus eli elämän-

hallinnan tunne, elämän tarkoituksellisuus), aktiivinen kuntalaisuus (luottamus, 

sosiaalinen osallistuminen, verkostot, ystävyyssuhteiden määrä ja laatu; Williams 

2006), osaaminen, työ ja koulutus (opiskelumotivaatio, taidot ja osaaminen, 

työhön ja uraan liittyvät valmiudet) sekä hyvinvointi (fyysinen terveydentila, hen-

kinen hyvinvointi, terveyskäyttäytyminen sekä tyytyväisyys elämään). Lisäksi kysyt-

tiin, onko opiskelu saanut aikaan muutoksia erilaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden 

käytössä (Ohisalo 2017), sekä onko opiskelulla ollut mahdollisesti joitain taloudelli-

sia vaikutuksia (pohjana esitutkimus, testikysely, SROI-työpaja sekä haastattelujen 

tulokset). Osaa väittämistä on käytetty hieman eri muodossa myös KASTU-tutkimus-

hankkeen lähtötilannekyselyssä (Manninen & Vartiainen 2018), mikä mahdollistaa 

tulosten vertailun myöhemmin. Verkkokyselyssä käytetyt muuttujat ja niiden alku-

perä on kuvattu taulukossa 4.
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TAULUKKO 4 VERKKOKYSELYN MUUTTUJAT JA MITTARIT

HYÖTYRYPÄS MUUTTUJAT MITTAREIDEN POHJANA:

Toimijuus Kontrolliodotus BeLL (Rotterin Locus of Control)

Hyvinvointi Onnellisuus BeLL

Terveyskäyttäytyminen BeLL

Osaaminen, työ ja koulutus Opiskelumotivaatio ja luottamus omaan 
oppimiskykyyn

BeLL

Osaamisen lisääntyminen KASTU-lomake

Työhön ja uraan liittyvät hyödyt BeLL, esitutkimus ja teemahaastattelut

Aktiivinen kuntalaisuus Yhteiskunnallinen osallistuminen BeLL ja Cocquyt ym. (2017)

Vapaaehtoistyö (tekeminen ja kiinnostus) BeLL

Luottamus BeLL

Ystäväverkostot BeLL ja Williams (2006)

Suvaitsevaisuus BeLL

Taloudelliset vaikutukset Esitutkimus (Manninen 2016), testikysely, 
SROI-työpaja ja haastattelutulokset

Sote-palveluiden käyttö Ohisalo 2017

Suurin osa hyötyväittämistä on siis testattu ja ne ovat osoittautuneet toimiviksi jo 

BeLL-tutkimuksessa. Niiden tarkempi kuvaus löytyy BeLL-tutkimuksen kyselyra-

portista (Manninen & Meriläinen 2014) sekä aikaisemmista julkaisuista (Manninen 

& Meriläinen 2015; Manninen 2016).

3.2 AINEISTOJEN KERUU

3.2.1 TEEMAHAASTATTELUT VÄHINTÄÄN KOLME VUOTTA OPISKELLEILLE

Teemahaastatteluihin osallistuneet opistojen vakioasiakkaat poimittiin kolmen kaupun-

gin kansalaisopistojen kautta opistojen rehtoreiden ja suunnittelijoiden avulla. Koska ta-

voitteena oli satunnaisotannan sijaan saada haastateltavaksi juuri tietyntyyppisen ko-

kemustaustan omaavia eli useamman vuoden opistossa opiskelleita aikuisopiskelijoita, 

käytettiin tällaista tarkoituksenmukaista otantaa (convenience sampling; Hedt & Pagano 

2010). Opistoille annettiin ohjeeksi etsiä haastateltaviksi vähintään kolme vuotta opis-

kelleita, miehiä ja naisia suhteessa opiskelijamääriin, erilaisen koulutustaustan omaavia 

ja eri ikäisiä aikuisia. Opistot toimittivat valitsemilleen opiskelijoille kutsukirjeen, jos-

sa kerrottiin yleisellä tasolla tutkimuksen tavoitteista ja haastattelun sisällöstä. Haastat-

telusta kiinnostuneita pyydettiin ottamaan yhteyttä tutkimusavustajaan, jonka yhteys-

tiedot olivat kutsukirjeessä, ja sopivat haastatteluajan. Haastateltavat saivat palkkioksi 
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kirjakaupan lahjakortin. Haastattelut toteutettiin haastateltavan oman opiston tiloista va-

ratuissa rauhallisissa seminaari- tai kokoushuoneissa pääosin tutkimusavustajien toimes-

ta, mutta tutkija oli mukana ensimmäisissä haastatteluissa. Haastattelujen kesto vaihteli 

50 minuutista 2,5 tuntiin ja ne nauhoitettiin sekä litteroitiin. 

Koska haastatteluissa oli tavoitteena arvioida kansalaisopiston merkitystä elämän 

eri vaiheissa, lähetettiin haastateltaville ennakkotehtävä. Haastateltavia pyydettiin te-

kemään tehtävä ennen haastatteluun tuloa ja ottamaan se mukaan haastattelutilantee-

seen. Kyseessä oli elämänvirtapiirros, johon haastateltavia pyydettiin piirtämään ku-

vion keskelle elämänkulkunsa eri vaiheita syntymästä nykyhetkeen kuvaava ”virta” eli 

joki, jonka mutkat ja kapeikot kuvaavat erilaisia elämäntapahtumia. Virtapohjaa käy-

tettiin, koska se mahdollistaa yleisemmin käytettyä aikajanaa paremmin erilaisten elä-

mänvaiheiden huomioimisen ja kuvaamisen, eikä pakota haastateltavaa lineaariseen 

ajatteluun. Joen vasemmalle rannalle pyydettiin kirjoittamaan erilaiset yleissivistävät 

(kansa- tai peruskoulu, lukio) ja ammatilliset (ammattikoulu, opisto, ammattikorkea-

koulu, yliopisto, muut työhön liittyvät) koulutukset, joita haastateltava on suorittanut, 

ja oikealle rannalle vastaavasti elämän aikana suoritetut kansalaisopiston kurssit. Yh-

tä tehtävän unohtanutta haastateltavaa lukuun ottamatta kaikki haastateltavat tekivät 

ja antoivat tutkimuskäyttöön elämänvirtapiirroksensa. Ennakkotehtävässä käytetty elä-

mänvirtapiirroksen kuvitteellinen esimerkki on esitetty alla.

KUVIO 12 ENNAKKOTEHTÄVÄSSÄ KÄYTETTY ELÄMÄNVIRTAPIIRROKSEN ESIMERKKI 

NYKYHETKI

SYNTYMÄ 1963

PERUSKOULU

AMMATILLINEN TUTKINTO
LUKIO

SAARISTOLAIVURIKURSSI 
KOTKASSA

DRAAMAKURSSI HELSINGISSÄ

TEATTERIPROJEKTI HELSINGISSÄ 
2004 – 2005

LUOVAA KIRJOITTAMISTA, ENGLANTIA 
JA RIISTARUOKAKURSSI HELSINGISSÄ 

2009 – 2014

OPISKELU KANSALAIS- TAI 
TYÖVÄENOPISTOSSA

ELÄMÄNKULKU VIRTANA: 
TÄRKEITÄ ELÄMÄNVAIHEITA 
JA KÄÄNTEITÄ

MUU OPISKELU, ESIM YLEISSIVISTÄVÄ 
JA AMMATILLINEN KOULUTUS, 

TYÖHÖN LIITTYVÄT KURSSIT JNE. 

LAPSET JA AVIOON 
1986

OMA YRITYS 1992

KONKURSSI 2001

UUSI TYÖ 2005

LAPSET MAAILMALLE

UUDEN AMMATIN OPISKELU
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Elämänvirtapiirrosten tarkoitus oli käynnistää oman elämänkulun ja kansalaisopis-

to-opiskeluhistorian muistelu ennakkoon ennen haastatteluun tulemista. Piirrosten 

avulla varsinaisessa haastattelutilanteessa saatiin heti myös hyvä kokonaiskuva haas-

tateltavan elämänkulusta ja etenkin kansalaisopistokurssien linkittymisestä siihen. 

Näin nopeutettiin haastattelutilannetta ja saatiin syvällisempää tietoa opiskelukoke-

muksista.

Teemahaastatteluissa opiskelun tuottamia mahdollisia hyötyjä arvioitiin kahdel-

la tavalla, ensin elämänvirtapiirroksen ja kurssihistorian läpikäynnin yhteydessä se-

kä opiskelun tuottamien koettujen hyötyjen ensimmäisen yleisen kysymyksen avulla. 

Osa vastaajista toi jo tässä yhteydessä esiin spontaanisti eri hyötyryppäisiin liittyviä 

asioita, esimerkiksi henkisen hyvinvoinnin lisääntymisen koettuna hyötynä. Seuraa-

vissa tarkentavissa hyötykysymyksissä kysyttiin, tunnistaako vastaaja erityisesti tiet-

tyyn hyötyryppääseen (esimerkiksi terveyteen ja hyvinvointiin) liittyviä hyötyjä.

Aineistojen keruussa ja tulosten raportoinnissa on pyritty noudattamaan tutki-

museettisiä periaatteita. Sekä haastateltaville että kyselyvastaajille on taattu täysi va-

paaehtoisuus ja nimettömyys. Sen lisäksi tulosten ja aineistolainausten esitystavassa 

on pyritty varmistamaan, ettei haastattelu- ja kyselyvastaajia voi tunnistaa aineisto-

esimerkeistä. Haastattelujen kohdalla tämä tarkoittaa sitä, ettei raportissa mainita 

haastateltujen kotikaupunkia ja opistoa, ja haastateltavien koodeissa on juokseva sa-

tunnainen numerointi (H1 – H29). Myöskään haastateltavien sukupuolta ei ole mer-

kitty koodiin. Vaikka miesten ja naisten välillä oli jonkin verran eroja kurssiaiheiden 

ja osallistumissyiden osalta, ei hyötyjen syntymisen kohdalla ollut sellaisia systemaat-

tisia eroja, jotka olisivat vaatineet sukupuolta kuvaavien koodien käyttöä raportissa. 

Lainauksista ja opiskelijatyyppien kuvauksista on poistettu myös kaikki tunnistamis-

ta mahdollistavat tiedot kuten elämänkulun ja opiskelupolun yksityiskohdat, kurssien 

tarkat nimet, kaupungit ja muut vastaavat tiedot. 

Myös voimakkaita murrekielisiä ilmaisuja on häivytetty aineistoesimerkeistä 

muutaman vastaajan kohdalla. Haastattelulainaukset ovat muuten tarkkoja litteraati-

oita eli puhekielisessä asussaan, vain varsin usein esiintyneet sanojen toistot on pois-

tettu niistä luettavuuden parantamiseksi (esimerkiksi: kiinnostuin ehkä taas enem-

män semmosest niinku hyvinvointi hyvinvointi tyyppisest jutust. [H7]).

3.2.2 VERKKOKYSELY VÄHINTÄÄN KOLME VUOTTA OPISKELLEILLE

Verkkokyselylomake (liite 2) tehtiin Itä-Suomen yliopiston e-lomakejärjestelmään ja 

kyselyn linkkiä jaettiin kyselysaatteessa Kansalaisopistojen liiton eri viestintäkanavi-

en kautta kansalaisopistoihin ja näiden kautta edelleen aikuisopiskelijoille. Kyselyä 

markkinoitiin useilla eri verkkosivuilla (Kansalaisopistojen liiton verkkosivuilla sekä 
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Kansalaisopistot.fi-sivustolla	sekä	sivujen	sosiaalisen	median	kanavilla),	joista	monet	

opistot poimivat tiedotteen omille verkkosivuilleen. Lisäksi kyselytiedotetta jaettiin 

KoL:n sähköpostijakelulistojen kautta opistoihin.

Kysely oli avoinna 21.3–12.4.2018. Ensimmäisenä päivänä tuli 342 vastausta, sen 

jälkeen kahtena seuraavana 750, minkä jälkeen viikon verran melko tasaisesti 267–

468 vastausta päivittäin. Viimeisellä viikolla ennen lomakkeen sulkemista vastauksia 

tuli 11–51 vastauksen päivävauhdilla. Vastaajia oli lopulta 5 250, mutta pieni osa lo-

makkeista piti poistaa aineistosta (puutteellisesti täytetty, tuplatallennuksia, vastaa-

ja ei kuulunut kohderyhmään). Aineistoon jäivät lopulta 5 214 henkilön kyselyvasta-

ukset.

Kysely toteutettiin resurssisyistä vain suomenkielisenä ja verkkokyselynä. Koke-

muksen mukaan kyselylomakkeiden paperiversioiden tarve on vähentynyt jatkuvasti. 

Vuonna 2013 toteutetussa BeLL-kyselyssä oli tarjolla sekä verkko- että paperilomake, 

jälkimmäistä käytti suomalaisvastaajista vain 43, kun vastaajien kokonaismäärä oli 1 

252.	Vastaajaryhmien	 välillä	 ei	 ollut	 eroja	 taustamuuttujissa	 tai	 vastausprofiileissa,	

eli verkkolomake ei näyttäisi karsivan edes iäkkäämpiä vastaajia. Myös syksyllä 2017 

Joensuussa toteutetussa KASTU-lähtötilannekyselyssä oli tarjolla paperilomakkeita 

verkkokyselyn vaihtoehtona, mutta ainoastaan yksi vastaaja 634:stä käytti paperilo-

maketta. Joensuun kyselyvastaajien ikäjakauma vastasi hyvin Joensuun seutuopiston 

kurssilaisten tilastollista jakaumaa, joten pelkän verkkolomakkeen käyttö ei näyttäisi 

vääristävän aineistoja.

3.3 AINEISTOJEN ANALYYSI
Laadullinen aineisto koostuu teemahaastatteluista (n = 29), elämänvirtapiirroksista 

(n = 28, yksi haastateltava unohti sen) sekä verkkokyselyn avovastauksista (kahden 

taloudellisia vaikutuksia koskevan avokysymyksen vastaukset, kolmen tärkeimmän 

kansalaisopistossa suoritetun kurssin nimet ja aiheet sekä vastaus metaforakysymyk-

seen). 

Teemahaastatteluiden ja taloudellisten vaikutusten analyysi toteutettiin samalla 

tavalla kuin aikaisemmissa tutkimuksissa (Manninen & Luukannel 2008; Manninen 

& Meriläinen 2014). Teemahaastatteluissa mainittuja laajempia hyötyjä teemoiteltiin 

BeLL-tutkimuksessa kehitetyn teemoittelurungon avulla, sitä tarvittaessa täydentäen. 

BeLL-teemoittelurunko kehitettiin aikanaan laadullisesti ja aineistolähtöisesti, ja se 

toimi hyvin, kun teemoiteltiin 4 443 eri maissa asuvan BeLL-vastaajan kaksi avovas-

tausta. Rungon kehittäminen on kuvattu tarkemmin Mannisen ja Meriläisen (2014, 

98–102) raportissa. Saman teemoittelurungon käyttö aineiston analyysissa tässä tut-
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kimuksessa mahdollistaa eri tutkimusten tulosten vertailun, minkä lisäksi se tarjoaa 

hyvän ja laajalla aineistolla testatun teemoittelurungon. Kyseessä on siis niin sanot-

tua teoriaohjaavaa laadullista analyysia muistuttava analyysitapa, jossa haastattelu-

aineisto analysoitiin täysin laadullisesti, mutta jos sillä tavalla löydetyt hyötyjä koske-

vat lausumat löytyivät jo BeLL-teemoittelurungosta, sijoitettiin mainittu hyöty siihen 

teemaan. Uusia hyötyjä, joita ei tullut esiin jo BeLL-tutkimuksessa, löytyi kaksi: me-

dialukutaito ja parisuhteen vahvistuminen. Muiden hyötyjen osalta tämän tutkimuk-

sen tulokset ovat lähes identtiset BeLL-tulosten kanssa.

Käytännössä analyysi eteni siten, että aineistosta paikannettiin lausumia, joissa 

mainitaan joku opiskelun aikaansaama hyöty (tai taloudellinen vaikutus). Nämä lau-

sumat koodattiin (Gläser & Laudel 2013) ja teemoiteltiin teemoittelurungon avulla 

lausumaa parhaiten kuvaavan teeman (hyödyn) alle. Esimerkiksi lausuma ”se niin-

ku nollaa sen työstressin aivan totaalisesti” kuvaa hyötyä, jolle on annettu nimeksi 

”Työssä jaksaminen” (ks. Taulukko 15). Analyysin yhteydessä myös laskettiin löydet-

tyjen teemojen frekvenssit, eli miten monta kertaa tietty hyöty tai taloudellinen vai-

kutus on mainittu aineistossa. Jotkut laadullisen tutkimuksen koulukunnat näkevät 

frekvenssien käytön ja ylipäätään numeerisen tarkastelun yhdistämisen laadulliseen 

analyysiin virheenä. Hyvä yhteenveto tätä koskevasta keskustelusta löytyy Silverma-

nin (1993, 51–52) kirjasta. Tässä tutkimuksessa löydettyjen teemojen frekvenssien 

laskemista perustellaan sillä, että teemat on ensin määritelty aineistolähtöisesti ja 

laadullisesti,	 joten	 kvantifiointi	 ei	 kadota	 tulosten	 laadullista	 luonnetta	 (Silverman	

1993, 300). Lisäksi tämän tyyppisessä analyysissa on suuri merkitys sillä, miten usein 

erilaisia koettuja hyötyjä tai taloudellisia vaikutuksia on tunnistettu ja tuotu esiin ai-

neistossa. Aineiston tarkka koodaus ja teemoittelu antaa myös mahdollisuuden ku-

vata lukijalle kaikki analyysissa löydetyt teemat ja niiden esiintymistiheys, sen sijaan 

että tulososaan poimittaisiin vain tutkijan valikoimia muutamia teemoja ja esimerk-

kejä.

Metaforien analyysi toteutettiin hieman eri tavalla ja se kuvataan myöhemmin täs-

sä raportissa kansalaisopiston metaforia esittelevien tulosten yhteydessä (luku 4.8).

Tässä tutkimuksessa analysoidun laadullisen aineiston lisäksi verkkolomakkeel-

la oli kaksi BeLL-tutkimuksesta lainattua avokysymystä opiskelun aikaansaamista 

muutoksista ja muista vaikutuksista (eli hyödyistä), mutta resurssisyistä näiden sisäl-

lönanalyysi tehdään myöhemmin ja raportoidaan erikseen (vastauksia on 2 kertaa 5 

214 kappaletta). Näiden testianalyysi osoitti, että avovastauksista löytyy samat hyö-

dyt kuin teemahaastatteluista ja BeLL-aineistosta, jonka analyysin tulokset on kuvat-

tu suomeksi Mannisen ja Meriläisen (2015) artikkelissa. Hyötyjä koskevien avovasta-

usten analyysin puuttuminen tästä raportista ei siten vääristä tuloksia. 
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Verkkolomakkeella oli myös kysymys, jossa vastaajia pyydettiin kuvaamaan kol-

men heille tärkeimmän elämänsä aikana suorittamansa kansalaisopistokurssin nimi 

ja aihe. Näitä avovastauksia käytettiin, kun tarkistettiin vastaajien lomakkeella ilmoit-

tamien suoritettujen kurssien aiheiden koodauksia (ks. luku 4.2). Myös näistä avo-

vastauksista tehdään myöhemmin tarkempi analyysi ja raportoidaan sen tulokset 

erikseen. Nämä noin 15 000 tärkeimmiksi koettujen kurssien tiedot tarjoavat kiinnos-

tavan mahdollisuuden jatkaa Mannisen (2017) analyysia siitä, mitä vapaan sivistys-

työn opinnoissa – tai tässä tapauksessa kansalaisopistoissa – opiskellaan.  

Verkkokyselyn väittämien tuottama tilastollinen aineisto analysoitiin pääosin 

perusanalyysimenetelmiä käyttäen SPSS-tilastoanalyysiohjelmalla. Tässä raportis-

sa kuvataan vain analyysin päätulokset, aineiston syvällisempää tilastollista analyy-

sia jatketaan myöhemmin monimuuttujamenetelmillä ja raportoidaan erikseen. Täs-

sä raportissa hyötyjen ja taloudellisten vaikutusten osalta tuloksia kuvataan pääosin 

väittämittäin vastausten prosenttijakaumien avulla, koska niiden avulla on helppo vi-

suaalisesti kuvata ja arvioida tiettyjen hyötyjen tai vaikutusten esiintymisen yleisyyt-

tä. Koettuja muutoksia vertailtiin myös vastaajaryhmittäin erilaisten taustamuuttu-

jien avulla. Esimerkiksi suoritettujen kurssien ja koettujen hyötyjen yhteisvaihtelua 

arvioitiin keskiarvojen erojen tilastollista merkitsevyyttä kuvaavalla ANOVA-testillä 

sekä ristiintaulukoinneilla. Tilastollisten analyysien tulokset kuvataan tulosluvuissa 

hyötyryppäittäin laadullisten tulosten yhteydessä, niitä täydentävinä. 

3.4 TULOSTEN LUOTETTAVUUS JA MAHDOLLISET VIRHELÄHTEET
Tuloksia lukiessa on hyvä muistaa, että aineistot on kerätty kansalaisopistojen vakio-

asiakkailta, jotka ovat opiskelleet vähintään kolmena vuotena elämänsä aikana jos-

sakin kansalaisopistossa. Varsin suuri osa vastaajista on suorittanut kymmeniä, jopa 

yli 100 kurssia elämänsä aikana. Kyseessä ovat siis kansalaisopisto-opiskelijat, jotka 

ovat kokeneet kurssitarjonnan itselleen sopivaksi ja viihtyneet opistossa. Tämä heijas-

tuu tuloksiin siten, että vastaajien kokemukset saattavat olla hieman positiivisempia 

kuin sellaisessa tutkimuksessa, jossa olisi vastaajina ollut myös ensikertalaisia (joita 

tosin näyttäisi opistoissa olevan vähän, koska osallistuminen näyttää kasautuvan var-

sin paljon samoille henkilöille) ja kansalaisopisto-opiskelun kokonaan keskeyttäneitä. 

Kuten aikuiskoulutuksessa yleensä, myös kansalaisopistokurssien keskeyttämisiä ta-

pahtuu, mutta niistä ei ole tarkkaa keskitettyä tilastotietoa, vain opistokohtaisia tietoja 

ja arvioita. Arviolta keskimäärin noin 80-90 prosenttia kurssin aloittaneista suorittaa 

kurssin loppuun, mutta tässäkin on kurssiaihekohtaisia eroja. Myös keskeyttämisen 

käsite on häilyvä, osa ilmoittautuneista ei esimerkiksi ilmesty kurssille lainkaan, osa 
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suorittaa osan ja keskeyttää sitten loppuvuodesta tai keväällä. Tässäkin aineistossa on 

toki mukana paljonkin kursseja elämänsä aikana keskeyttäneitä, eli keskeyttämisistä 

mainittiin sekä haastatteluissa että avovastauksissa. Vastaajat eivät kuitenkaan mai-

ninneet näissä yhteyksissä opetuksen laatuun tai muita opistoon liittyviä, vaan henki-

lökohtaisia syitä keskeyttämiselle (esimerkiksi aikapula, kiinnostuksen lopahtaminen 

kurssia kohtaan, aiheen vaihtaminen).

Tässä tutkimuksessa käytettyyn niin sanottuun poikkileikkausaineistoon liittyy ai-

na virhemahdollisuuksia, koska se ei mahdollista seuranta-aineiston tapaan muutos-

ten objektiivista mittaamista. Tätä ongelmaa pyrittiin vähentämään samaan tapaan 

kuin BeLL-tutkimuksessa, eli käyttämällä muutosväittämiä, joissa vastaajia pyydettiin 

arvioimaan, onko opiskelu saanut aikaan muutoksia heidän kohdallaan. Tutkimus-

kirjallisuudessa on vaadittu seurantatutkimusten (joita esiteltiin luvussa 1.3) lisäk-

si myös satunnaisotannan ja vertailuryhmien käyttämistä hyötytutkimuksissa (esim. 

Dolan, Fujiwara & Metcalfe 2012, 11). Eli jos halutaan tutkia kansalaisopistossa opis-

kelevien aikuisten kokemuksia, tutkittavat pitäisi valita satunnaisotannalla kaikista 

aikuisista, ja kansalaisopistojen kursseilla käyneille pitäisi etsiä identtinen vertailu-

ryhmä ei-osallistujista. Kansalaisopistossa opiskelleita pitäisi sitten vertailla ei-osal-

listujiin, ja arvioida joillakin mittareilla, miten esimerkiksi hyvinvointi on lisääntynyt 

näissä kahdessa ryhmässä seurantajakson aikana. Tällainen vertailu on käyttäytymis-

tieteissä käytännössä hyvin vaikeaa, koska ihmisiä ei voi eristää erilaisista vaikutteista 

seurantajakson ajaksi, ja kansalaisopistoon myös valikoituu tietyn tyyppisiä ihmisiä.

Yksi mahdollinen virhelähde on aineistonkeruun kokemuspohjaisuus. Tässä ra-

portissa kuvatut tulokset pohjautuvat kursseille osallistuneiden aikuisten omiin ko-

kemuksiin, joita he ovat tuoneet esiin haastattelutilanteessa ja avovastauksissa, tai 

arvioineet verkkokyselyn väittämien pohjalta. Ihmisten kokemusten käytöstä tutki-

musaineistona on keskusteltu paljon ja joidenkin metodologisten koulukuntien edus-

tajat kiistävät niiden luotettavuuden, toiset taas näkevät kokemukset luotettavaksi ai-

neistoksi (Chamberlain, Camic & Yardley 2004, 69; De Jaegher, 2016). Esimerkiksi 

terveystieteissä on vakiintunut ja luotettavaksi todistettu tapa arvioida niin sanottua 

koettua terveydentilaa, joka korreloi hyvin kliinisten objektiivisten mittareiden kans-

sa (Chen & Yang 2014, 65).

Tässä tutkimuksessa aikuisopiskelijoiden omat kokemukset nähdään ainoiksi käy-

tettävissä olevaksi luotettavaksi tiedonlähteeksi. Vain kursseille osallistuneilla voi ol-

la kokemuksia kursseista ja niiden aikana tapahtuneista muutoksista, joten aineistoja 

voi kerätä vain sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat kokeneet tutkittavan ilmiön (eli osal-

listuneet kansalaisopiston kursseille; Chamberlain et al., 2004, 71). Tämä sulkee pois 

vertailuryhmän käytön. Lisäksi henkilön pitää itse tunnistaa kokemansa muutokset 
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hyödyiksi oman elämäntilanteensa näkökulmasta4 (Alheit 2001, 116–117). Pidempään 

opiskelleiden aikuisten kokemusten avulla on mahdollista myös arvioida pidemmän 

aikavälin vaikutuksia, joita kansalaisopistossa opiskelulla on ollut. Lisäksi teemahaas-

tattelujen avulla voidaan arvioida, mikä kurssien rooli on ollut osana laajempaa opis-

kelupolkua ja elämänkulkua, miksi kursseille hakeudutaan vuodesta toiseen, ja mikä 

kansalaisopiston merkitys haastateltujen elämässä ylipäätään on ollut. 

Koska kysymyksissä käsiteltiin useamman vuoden ajalla tapahtuneita asioita (suo-

ritetut kurssit, koetut hyödyt ja taloudelliset vaikutukset), saattaa vastausten muis-

tinvaraisuus heikentää tulosten luotettavuutta. Teemahaastatteluissa vastaajilla oli 

etukäteen aikaa miettiä omaa opiskelupolkuaan ennakkotehtävän eli elämänvirtapiir-

roksen avulla, ja lisäksi monille muistui erilaisia asioita mieleen keskimäärin noin tun-

nin kestäneen haastattelun aikana. Lomakekyselyn kohdalla vastaaminen on spontaa-

nimpaa, joten muistinvaraisissa asioissa kuten suoritettujen kurssien aiheet ja määrät 

saattaa olla epätarkkuutta.

On myös huomioitava todellisen kokemuksen, koetun kokemuksen ja kerrotun ko-

kemuksen erot. Haastattelutilanteessa todellinen tilanne (kursseille osallistuminen) 

tuodaan aina esiin haastateltavan oman kokemuksen kautta. Lisäksi vastaajat pyrki-

vät aina tiedostamattaan tai tarkoituksella antamaan tietynlaisen kuvan kokemuksis-

taan, ja haastatteluaineistoja tulisi sen vuoksi käsitellä tarinoina (narratiiveina), joita 

haastateltavat kertovat osallistumiskokemuksistaan. Tuloksia saattaa hieman värittää 

eräänlainen kansalaisopistokulttuuriin liittyvä puhumisen tapa, diskurssi, jota vastaa-

ja saattaa huomaamattaan käyttää puhuessaan esimerkiksi aikuisopiskelun hyvinvoin-

tivaikutuksista. Toisaalta aikaisemmassa vapaan sivistystyön hyötyjen tutkimuksessa 

(Manninen & Luukannel 2008) ja kymmenessä maassa toteutetussa BeLL-tutkimuk-

sessa (Manninen & al. 2014) kaikki laajat laadulliset aineistot ovat tuottaneet saman-

laisen kuvan vapaan sivistystyön tyyppisten opintojen hyödyistä (ks. Manninen & Me-

riläinen 2015). Tässä tutkimuksessa löydetyissä hyödyissä täytyy siis olla myös jotain 

todellisuuspohjaa, eli ne eivät voi olla vain diskursiivisia ilmiöitä.

Vastaajien valikoituminen on mahdollinen virhelähde, jos se on jollakin tavalla vää-

ristänyt otantaa. Eli jos verkkokyselyyn valikoituneet vastaajat tai haastateltavaksi poimi-

tut ja lupautuneet henkilöt poikkeavat perusjoukosta (tässä kansalaisopistojen aikuiset 

vakioasiakkaat), eivät tulokset kuvaa riittävän hyvin perusjoukkoa. Tässä tutkimukses-

sa haastateltavat ja kyselyvastaajat olivat taustatietojensa osalta hyvin samanlaisia (ks. 

Taulukko	5),	ja	myös	KASTU-kyselyn	joensuulaiset	vastaajat	olivat	profiililtaan	saman-

laisia. Lisäksi eri vastaajaryhmät ovat taustaltaan samankaltaisia myös kansalaisopisto-

4	 	“where	they	have	been	recognized	as	[…]	benefits	by	actors	themselves	in	their	concrete	fields	of		
 […] experience” (Alheit 2001, 117).
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jen osallistujatilastojen kanssa ikä- ja sukupuolijakauman sekä koulutustaustan osalta.

Periaatteessa olisi kiinnostavaa käyttää hyötytutkimuksessa isoja rekisteriaineis-

toja, eli yhdistää kansalaisopistoissa opiskelevien aikuisten ja heidän elämänaikais-

ta sosiaali- ja terveyspalveluiden käyttöä, työllisyystilannetta, tuloja ja kuluttajakäyt-

täytymistä koskevat rekisteritiedot (esimerkiksi minkälaista ruokaa kaupasta ostetaan 

kanta-asiakaskorttien avulla). Tämä on kuitenkin käytännössä mahdotonta, jo eetti-

sistä ja tietosuojasyistä, mutta senkin takia, ettei kansalaisopistossa opiskelevista löy-

dy keskitettyä rekisteriä, josta osallistujien tiedot voisi poimia (Kuusipalo 2018).
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4. 
Tutkimustulokset – 
kansalaisopistossa 

opiskelun merkitykset

Tässä luvussa kuvataan ensin vastaajien taustat, suoritetut kurssiaiheet ja osallistu-

missyyt. Laajempien hyötyjen osalta tutkimustulokset kuvataan hyötyryppäittäin en-

sin laadullisen ja sitten tilastollisen analyysin pohjalta. Lisäksi kuvataan haastatte-

luaineiston pohjalta määritellyt neljä kansalaisopiston opiskelijatyyppiä, ja lopuksi 

mahdolliset taloudelliset vaikutukset, joiden analyysissä on hyödynnetty verkkokyse-

lyn väittämiä, avovastauksia ja teemahaastatteluja.

4.1 HAASTATELTUJEN JA KYSELYVASTAAJIEN PROFIILIT
Alla olevassa taulukossa on kuvattu ja vertailtu haastateltujen ja verkkokyselyyn vas-

tanneiden kansalaisopisto-opiskelijoiden taustoja.

TAULUKKO 5 HAASTATELTUJEN JA KYSELYVASTAAJIEN TAUSTATIEDOT

TEEMAHAASTATTELUT VERKKOKYSELY

Menetelmä Elämänkulkuhaastattelut, marras-joulukuu 2017 Verkkokysely, maalis-huhtikuu 2018

Kohderyhmä Vähintään kolme vuotta kansalaisopistoissa 
opiskelleet 

Vähintään kolme vuotta kansalaisopistoissa 
opiskelleet 

Määrä n = 29 n = 5 214
Sukupuoli naisia  21 (72,4 %)

miehiä 8 (27,6 %)

naisia   4 108 (78,3 %)

miehiä  1 056 (20,1 %)
Ikä 27–77 v., ka 56,9 v. 17–89 v., ka 60,2 v.
Koulutustausta yliopisto            16 (55 %)

amk                  1 (3 %)

opisto                9 (31 %)

ammattikoulu    3 (10 %)

ammattikurssi   0 (0 %)

ei amm. koul.    0 (0 %)

yliopisto            1 722 (34 %)

amk                  648 (13 %)

opisto                1 680 (33 %)

ammattikoulu    704 (14 %)

ammattikurssi   255 (5 %)

ei amm. koul.    134 (3 %)
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Kuten taulukosta käy ilmi, pääsääntöisesti haastateltujen ja kyselyvastaajien tausta-

profiilit	vastaavat	 toisiaan	hyvin,	eli	haastatteluihin	valikoituneet	 ja	verkkokyselyyn	

vastanneet edustavat samaa perusjoukkoa ja tässä tutkimuksessa tavoiteltua kohde-

ryhmää – kansalaisopistojen vakioasiakkaita. Tapa ja kriteerit, joilla kansalaisopis-

toja pyydettiin etsimään haastateltavia (vähintään kolmena vuonna osallistuneita, 

sekä	miehiä	 että	 naisia	 suhteessa	 osallistujaprofiiliin,	 eri	 ikäisiä	 ja	 erilaisen	 koulu-

tustaustan omaavia), ovat hieman painottaneet miesten suhteellista osuutta ja myös 

ikäjakaumaa, vaikka iän keskiarvo molemmissa ryhmissä on käytännössä sama. Pi-

dempään opiskelleiden haastateltavien rekrytoinnissa on siis tapahtunut painotus-

ta hieman vanhempiin, mutta verkkokyselyyn on vastannut myös hieman nuorempia 

opiskelijoita (alle 18 vuotiaita on 2, jotka ovat osallistuneet elämänsä aikana myös las-

ten ja nuorten kursseille). Haastateltavissa on myös suhteessa hieman enemmän yli-

opistotutkinnon suorittaneita, mitä selittänee se, että korkeammin koulutetut ovat ak-

tiivisempia aikuisopiskelijoita, jollaisia opistoja pyydettiin etsimään haastateltaviksi. 

Ammattikorkeakoulutututkinnon suorittaneiden pienempi osuus haastatelluista selit-

tyy ikäpainotuksella hieman vanhempiin, joiden elämänkulussa ammattikorkeakou-

lututkintojen suorittamisen mahdollisuus on ollut harvinaisempi.

Kyselyvastaajien	 profiili	 on	 lähes	 identtinen	muiden	 kansalaisopistojen	 opiske-

lijoille	 tehtyjen	 kyselyjen	 vastaajaprofiilien	 kanssa	 (BeLL-tutkimuksen	 suomalaiset	

kansalaisopistovastaajat, Manninen 2016; KASTU-tutkimuksen lähtötilannekyselyn 

vastaajat Joensuun seudun kansalaisopistossa; Manninen & Vartiainen 2018), ja vas-

taa	hyvin	myös	osallistujatilastoista	löytyviä	profiileja.	Verkkokyselyn	aineistoa	voi	siis	

pitää hyvin kansalaisopisto-opiskelijoita edustavana.

4.2 MITÄ OPISKELLAAN?
Verkkokyselyssä ja haastattelussa pyydettiin vastaajia arvioimaan, kuinka monta kurs-

sia he ovat kansalaisopistossa suorittaneet. Tulokset on yhdistetty vertailua varten al-

la olevassa taulukossa.

TAULUKKO 6 INFORMANTTIEN SUORITTAMIEN KURSSIEN MÄÄRÄ ERI AINEISTOISSA

KYSELY HAASTATTELUT

Kurssien määrä n % n %

1–2 119 2,3

3–10 1 787 34,3 15 51,7

11–20 1 945 37,3 6 20,7

useampia 1 363 26,1 8 27,6

vastaajia yhteensä 5 214 100 29 100
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Verkkokysely oli kohdennettu aikuisille, jotka ovat elämänsä aikana opiskelleet vähin-

tään kolmen vuoden aikana kansalaisopistoissa, mutta vastaajista 2,3 prosenttia il-

moittaa opiskelleensa elämänsä aikana 1-2 kurssilla. Heidät pidettiin mukana aineis-

tossa, ensinnäkin vertailuja varten (kurssien määrän yhteys koettuihin hyötyihin), 

toisekseen siksi että ainakin osa 1-2 kurssia valinneista oli avovastausten perusteel-

la opiskellut samaa aihetta (esim. joku kieli, tietty liikuntamuoto) useamman vuoden, 

jopa samassa ryhmässä, mutta mieltänyt sen yhdeksi kurssiksi arvioidessaan suoritta-

miensa kurssien määriä. 

 Verkkokyselyssä pyydettiin useampia kuin 20 kurssia suorittaneita lisäksi avovas-

tauksessa arvioimaan, montako kurssia ovat suorittaneet. Näistä yli 20 kurssia suo-

rittaneista vastaajista 82,4 prosenttia arvioi suorittaneensa 21-59 kurssia, keskiarvon 

ollessa 44 kurssia (hajonta 27,9 kurssia). Yli 100 kurssia suorittaneita oli vastaajis-

sa vain pari prosenttia. Suurin kurssimäärä oli yhdellä 62-vuotiaalla vastaajalla, joka 

muisteli suorittaneensa 300 kurssia elämänsä aikana, mikä tarkoittaisi noin seitsemää 

kurssia vuosittain, jos ne sijoitetaan aikuisiälle noin 40 vuoden aikajanalle. Puhtaan 

matemaattisesti näin suuri kurssimäärä olisi siis mahdollisuuksien rajoissa, ja vastaa-

jan avovastausten ja koettujen hyötyjen pohjalta arvioiden vastaajan arvio vaikuttaa 

mahdolliselta. 

Kurssien määrän lisäksi verkkokyselyssä vastaajia pyydettiin merkitsemään val-

mista aiheluetteloa käyttäen ne aiheet, joihin liittyviä kursseja ovat elämänsä aika-

na suorittaneet. Valmis aiheluettelo lomakkeeseen tehtiin valtaosassa kansalaisopis-

toista käytössä olevan Hellewi-ilmoittautumisjärjestelmässä olevien aiheiden avulla. 

Järjestelmässä kurssien aiheet on ryhmitelty aiheen mukaan tiettyihin aihepiireihin, 

jotta osallistujat löytävät esimerkiksi kielikurssit sekä hyvinvointiin ja terveyteen liit-

tyvät kurssit oman otsikon alta sekä opinto-ohjelmassa että sähköisessä ilmoittautu-

misjärjestelmässä. Järjestelmään valitut aihepiirit vaihtelevat hieman opistosta toi-

seen, joten eri opistojen ilmoittautumistilastot eivät ole täysin vertailukelpoisia, mikä 

vaikeuttaa myös kurssitarjonnan vertailua niiden avulla. Verkkokyselyssä päädyttiin 

käyttämään neljän suuren kaupungin kansalaisopistojen käyttämää kurssiaihejaotte-

lua, joka ei kuitenkaan ole aivan sama kuin monissa muissa kansalaisopistoissa käy-

tetty. 

Teemahaastatteluissa käytiin läpi elämän aikana suoritetut kurssit ja niiden aiheet 

elämänvirtapiirrosten avulla. Kurssiaiheiden jakaumat eri aineistoissa on kuvattu al-

la (Taulukko 7).
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TAULUKKO 7 KURSSIAIHEIDEN JAKAUMAT ERI AINEISTOISSA

VERKKOKYSELY (n = 5 214) HAASTATTELUT (n = 29)

 f % f %

Kuvataide 1 259 7,1 10 9,6

Teatteri, sirkus ja ilmaisu 351 2,0 3 2,9

Kirjallisuus ja kirjoittaminen 473 2,7 2 1,9

Musiikki 978 5,5 6 5,8

Tieto- ja viestintätekniikka 1 375 7,8 7 6,7

Kielet 3 411 19,3 18 17,3

Kädentaidot ja muotoilu 2 715 15,4 13 12,5

Ruoka, puutarha ja koti 1 093 6,2 13 12,5

Hyvinvointi ja terveys 857 4,8 6 5,8

Liikunta ja tanssi 3 386 19,2 11 10,6

Ihminen ja yhteiskunta 666 3,8 9 8,7

Lasten ja nuorten kurssit 136 0,8 1 1,0

Luonto, ympäristö, tekniikka 418 2,4 5 4,8

Muut aiheet 562 3,2 0 0,0

Aiheita yhteensä 17 680 100 104 100

Verkkokyselyssä on ”muut aiheet” -kohtaan uudelleenkoodattu myös avoimen yliopis-

ton ja vastaavat formaaleja opintosuorituksia tarjoavat kurssit (f = 91), joiden toteut-

tajana kansalaisopisto on toiminut. Koodaus tehtiin ”Muu, mikä” -kysymykseen saa-

tujen avovastausten perusteella. Samalla tavalla korjattiin avovastausten perusteella 

– mikäli vastaaja oli kirjoittanut kurssin aihepiirin – esimerkiksi vanhojen konekir-

joituskurssien aihepiiriksi tieto- ja viestintätekniikka ja navigointikurssien aihepiirik-

si luonto, ympäristö ja tekniikka. Muu-kohtaan jäi silti paljon (562) havaintoja, jotka 

kuuluisivat todennäköisesti johonkin toiseen aihepiiriin, mutta vastaaja ei ole kirjoit-

tanut tarkentavaa avovastausta.

Haastateltujen	 ja	 verkkokyselyn	 vastaajien	 kurssiaiheprofiilit	 ovat	 prosentti-

osuuksien pohjalta arvioiden hyvin samanlaiset.

4.3  MIKSI KANSALAISOPISTON KURSSEILLE OSALLISTUTAAN?
Koska aikuisilla ei ole oppivelvollisuutta, selittävät aikuiskoulutukseen ja erityisesti 

kansalaisopistoon hakeutumista yhteiskunnan asettaman velvollisuuden sijasta yk-

silön omat valinnat ja motiivit. Ne voivat olla joko välineellisiä työhön liittyviä ta-

voitteita (osaamisen lisääminen, pätevyyden hankkiminen) tai itse opiskeluun liitty-

viä sisällöllisiä tekijöitä (kiinnostus aihetta kohtaan tai ryhmän tarjoama sosiaalinen 
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vuorovaikutus). Myös rakenteellisilla ja muilla yksilön ulkopuolisilla tekijöillä voi ol-

la vaikutusta osallistumiseen (esimerkiksi työnantajan valikoiva panostus eri henki-

löstöryhmien kouluttamiseen, alueen koulutustarjonta tai vaikkapa työvoimaviran-

omaisten asettama karenssiuhka). 

Tutkijoiden kehittämissä osallistumista selittävissä teorioissa ja malleissa on et-

sitty osallistumisen syitä joko yksilöstä itsestään (esim. motiiveista tai koulutukseen 

liittyvistä mielikuvista; mm. Houle 1961; Manninen 1996) tai yhteiskunnasta ja työ-

elämän asettamista vaatimuksista (mm. Rinne, Kivinen & Ahola 1992; Rubenson & 

Desjardins 2009; Silvennoinen & Lindberg 2015). Nykytulkinnan mukaan osallistu-

mispäätös syntyy yksilön ja ympäristön välisen vuorovaikutuksen kautta (hyviä yh-

teenvetoja erilaisista osallistumisteorioista: Manninen 2006 ja Boeren 2016, ks. myös 

Manninen 2018). Aikuiskoulutukseen osallistumista voidaankin tarkastella myös toi-

mijuutena, jossa yksilön omat valinnat ja ympäristön tarjoamat mahdollisuudet ja 

reunaehdot painottuvat eri tavoin erilaisissa koulutusvalintatilanteissa (Evans 2007; 

Laakkonen, Manninen & Kauppila 2017). Kansalaisopiston kursseille osallistumiseen 

vaikuttavat esimerkiksi aikaisemmat koulutuskokemukset, elämäntilanne sekä pai-

kallisen opiston koulutustarjonta.

Tässä tutkimuksessa pyydettiin teemahaastatteluihin osallistuneita (n = 29) muis-

telemaan elämänsä eri vaiheissa käymiään kansalaisopistokursseja ja myös niille osal-

listumisen syitä. Ensimmäisen kansalaisopistossa käydyn kurssin muistuttua mieleen 

kysyttiin sille osallistumisen motiiveista seuraavalla tavalla: Muistatko, miksi tulit yli-

päätään lähteneeksi kansalais- tai työväenopistoon opiskelemaan silloin ensimmäi-

sen kerran? Haastattelun edetessä elämänvirtapiirroksen avulla aina seuraavien kurs-

sien kohdalla esitettiin jatkokysymys: Muistatko, miksi osallistuit juuri sille kurssille?

Koska osalla haastateltavista oli suoritettuja kursseja yli 100, ja monella ensim-

mäisistä kursseista aikaa jo kymmeniä vuosia, ei jokaisen kurssin osallistumissyitä 

käyty luonnollisestikaan läpi. Vastausten syvällisyys myös vaihteli sen mukaan, mi-

ten hyvin elämän aikana suoritetut kurssit ja niihin liittyviä osallistumissyitä muistet-

tiin. Kursseille osallistumisen muistamista haastattelutilanteessa edesauttoi ennakko-

tehtävänä tehty elämänvirtapiirros, johon oli pyydetty haastatteluun kutsuttuja ennen 

haastatteluun tulemista merkitsemään elämänsä eri vaiheissa käymiään kursseja. 

Haastattelutilanteessa paljon kursseja suorittaneet tarkastelivat usein tietyn aiheen 

kursseja (esim. käsityöt, kielikurssit) ja niihin liittyviä osallistumissyitä kokonaisuuk-

sina. Vastaajat pystyivät varsin hyvin muistelemaan ja kuvailemaan, miksi olivat elä-

män eri vaiheissa tietyille tai tiettyyn aihepiiriin liittyville kursseille hakeutuneet. 
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Yksi vastaaja kuvailee kielitaidon kehittämiseen liittyviä osallistumissyitä näin:

[x-kieltä]5 ehkä oli vaikee 70-luvun alussa [opiskella muualla]6 [..] ehkä sillon ei sit x-kie-

lestä ollu [kursseja muualla tarjolla] ja mä halusin nimenomaan [sitä opiskella]. [..] no 

[seuraavien kielikurssien kohdalla] ihan sama et siis mua on motivoinu se et pitää osata 

erilaisii kieliä et pystyy itse paneutuu niiden kulttuuriin ja kirjallisuuteen ja lehdistöön ja 

muuhun tällaseen (H11)7  

Eri kursseille ja eri aikoina osallistutaan usein eri syistä, eli osallistumissyyt vaihtele-

vat kurssista toiseen ja myös eri elämäntilanteissa. Yksi haastateltava kuvaa kolmen 

eri kurssin opiskelusyitä seuraavasti:

[ensimmäinen kurssi] se ei mua se koko kurssi periaatteessa ei kiinnostanu yhtään, eli mää 

vaan halusin päästä käyttään [kurssilla olevia x-koneita ja se johtu siitä että mä tein ittel-

leni [koneilla x-tavaraa kotiin]. (H27)

[kielikurssi] se oli joku havainto siitä, että kun on lukenu [kieli] sanotaan nyt hiukan va-

jaa 10 vuotta suurin piirtein ja sit ei oo pariinkytävuoteen käyttäny […] tuntuu jotenkin et-

tei muista eikä uskalla alottaa puhe, lähinnä se puhumisen kannalta […] halusin palauttaa 

vähän mieliin niitä oppeja ja sitte rohkastua vähä puhuu ja muuta. (H27)

[atk-kurssi] se johtuu taas siitä, että tää some on tavallaan niin on tullu aika paljon uu-

sia erilaisia ohjelmia, sovelluksia [..] lähdin siihen sen takia että [x-ohjelma] ei ole tai mä 

en ainakaan koe et se on kovin intuitiivinen järjestelmä eli avaamalla [x:n] siinä on hiu-

kan haastava tietää että mitä ne kaikki symbolit tarkottaa ja miten se toimii ja miten siel-

tä haetaan ja miten sinne kirjotetaan. (H27)

Haastateltavalla siis ensimmäiselle kurssille osallistumista selittää varsin käytännöl-

linen hyöty eli mahdollisuus käyttää kansalaisopistolla olevia koneita tiettyyn henki-

lökohtaiseen tarkoitukseen. Kielten ja atk:n opiskelua sen sijaan motivoi osaamisen 

kehittäminen ja uuden oppiminen. Eräs toinen haastateltava kuvaa kahdelle erityyp-

piselle kurssille osallistumisen motiiveja seuraavasti tuomalla aineistonäytteessä esil-

le kaksi niin sanottua toiminnallista osallistumissyytä eli mielekäs ajankäyttö ja sosi-

aalinen vuorovaikutus:

[yksilöopetukseen perustuva kurssi tuo] viikkoon jotai muutaki tekemistä kun sitä työn te-

koa että ettei vaan oota sitä perjantaita vaan on jotai muutaki viikossa jota oottaa. (H20)

[Ryhmäopetukseen perustuva kurssi] sieltä vois ehkä mahollisesti saaha uusia kavereita 

ja ja tota no sekii justiisa että kivaa kivaa tekemistä niinku se on enemmän semmosta yh-

dessä tekemistä verrattuna nuihin [yksilöopetukseen perustuviin kursseihin] (H20)

5  x:llä on korvattu tarkkoja ilmaisuja, joista vastaajan voisi mahdollisesti tunnistaa.
6  Haastattelulainauksissa käytetään hakasulkuja kuvaamaan asiayhteyttä selventäviä ilmaisuja, 
tunnistamisvaaran takia poistettuja kohtia sekä lainausten lyhentämistä varten poistettuja turhia osioita.
7  Koodit H1 – H29 viittaavat haastatellun satunnaiseen järjestysnumeroon.
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Aikuisten syitä osallistua aikuiskoulutukseen on tutkittu paljon ja eri tutkimusten tu-

lokset noudattelevat aina vanhaa Cyril O. Houlen (1961) laadulliseen haastatteluaineis-

toon perustuvaa kolmijakoa. Tämän tutkimuksen haastattelutulokset eivät tee siitä 

poikkeusta, minkä vuoksi haastatteluissa mainitut osallistumissyyt teemoiteltiin käyt-

täen Houlen kolmijakoa (päämäärä-, toiminta- ja oppimissuuntautuneet osallistumis-

syyt). Kolmijakoa on käytetty aikaisemminkin vapaan sivistystyön opiskelijoiden osal-

listumissyiden analyyseissa (mm. Manninen & Luukannel 2008). Vapaan sivistystyön 

opinnoissa korostuu luonnostaan toiminnallisuus eli ryhmässä opiskelu ja myös opis-

kelun itseisarvoisuus, vaikka opiskelulla voi olla myös välineellisiä tavoitteita (esimer-

kiksi saaristolaivuritutkinnon tai atk-ajokortin suorittaminen). Kolmijakoa voi käyt-

tää sekä osallistumissyiden että osallistujatyyppien ryhmittelyyn alla kuvatulla tavalla. 

1) Päämääräsuuntautuneet (goal-oriented) osallistumissyyt/aikuisopiskelijat

Opiskellaan, jotta saavutetaan joku käytännön hyöty tai tietty tavoite (esim. palkan-

korotus, tukikarenssin välttäminen, diplomi, muodollinen pätevyys, työssä tai jär-

jestöissä tarvittava osaaminen); opiskelutavat ja sisällöt valitaan sen mukaan, miten 

ne palvelevat asetetun tavoitteen saavuttamista.

2) Toimintasuuntautuneet (activity-oriented) osallistumissyyt/aikuisopiskelijat

Opiskellaan itse toiminnan takia, eli haetaan mielekästä harrastusta tai sosiaalis-

ta vuorovaikutusta. Tavoitteena ei siis ole välineellinen hyöty tai oppiminen, vaan 

koulutukseen osallistutaan, koska halutaan tavata muita ihmisiä, viettää vapaa-ai-

kaa tai vaihtelun vuoksi.

3) Oppimissuuntautuneet (learning oriented) osallistumissyyt/aikuisopiskelijat

Opiskellaan kiinnostuksen ja oppimisen vuoksi. Oppiminen itsessään tai aihe kiin-

nostaa, ja tavoitteena on halu tietää ja osata kurssilla käsiteltäviä asioita.

Houlen kolmijako toimii hyvin osallistumissyiden teemoittelussa, mutta osallistuja-

tyyppien (eli ihmisten) määrittely sen pohjalta tiettyyn tyyppiin kuuluviksi ei ole ongel-

matonta. Aikuisten osallistumissyyt vaihtelevat eri tilanteissa, minkä lisäksi ne muut-

tuvat kurssin ja opintojen edetessä. Ne eivät myöskään ole toisiaan pois sulkevia vaan 

limittäisiä, eli osallistujalla voi hyvin olla samaan aikaan jokaiseen syyryhmään liitty-

viä osallistumissyitä. Esimerkiksi tutkintoa päämäärätavoitteisesti suorittamaan tullut 

opiskelija saattaa olla kiinnostunut opiskeltavasta asiasta myös sisällöllisesti, jolloin 

myös oppimissuuntautuneisuus motivoi kurssille hakeutumista. Yksi haastateltava ku-

vaa omien osallistumissyiden muuttumista elämänsä aikana päämääräsuuntautunei-

suudesta toimintasuuntautuneeksi näin:

sillonhan mä [nuorempana] aika paljon just pyysin niitä todistuksia ja ehkä niin ku yrin 

yritin aina hakee siitä se et voisko tästä olla jotain niin ku vaikka työllistymisen kannalta 
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jotain hyötyä tai jotain. Mut et nyt se koko ajan mä huomaan et menee enemmän ja enem-

män siihen et mä vaan niin ku haen semmosta et mikä on mulle itelle niin ku hauskaa. Et 

silleen ehkä se on niin ku et enää mä en niin ku semmost mitään vaikka ammatillista mie-

lenkiintoo tai sellast mulla ei siihen työväenopistossa, vaan se on vaan semmonen niin ku 

et mikä tuntuu hauskalta. Et se painotus on selvästi muuttumassa siihen suuntaan. (H7)

Vaikka osallistujatyyppejä on vaikea määritellä, on kurssien vetäjien ja suunnitteli-

joiden tärkeää tunnistaa osallistujien osallistumissyyt. Käytännön opiskelu- ja ope-

tustilanteiden kannalta on suuri merkitys sillä, minkälaisella osallistumisorientaati-

olla osallistuja kurssille osallistuu, etenkin jos hänen osallistumissyynsä sijoittuvat 

vahvasti johonkin tiettyyn tyyppiin. Alla on kuvattu aineistolainauksen avulla, miten 

eräs vahvasti oppimissuuntautunut haastateltava (H6) kokee kurssin, jossa on mu-

kana myös toimintasuuntautuneita opiskelijoita, joita haastateltava nimittää ”pä-

pättäjiksi”: 

[…] mua niinku harmittaa aina vähän näistä työväenkursseista et sinne tulee niin erilaista 

porukkaa et siinä on niinku jotkut sellaset jotka on tosi kiinnostunu siitä aiheesta ja halu-

aa ja näin oppia mut paljon tulee sinne vaan ne istuu ja juttelee ja puhuu. Et ne tulee niin-

ku, mä ymmärrän tietysti et voi tulla vain et haluaa jotain seuraa, sosiaalista seuraa, mut 

sit joissakin mä et ent oi herranen aika et nyt mä en jaksais kesk kuunnella näitä keskuste-

luja ja näitä et niinku, joo, et jotenkin se häiritsee se et ei voi niinku keskittyä et must niin-

ku ihan tunnelma jos jossain kurssilla on ni ihmiset tosiaan keskittyy ja on ihan hiljaa ja 

kaikki tekee niin siin saa tosi paljon tehtyä. Se on ihan eri fiilis kun sit joku päpättää jotain 

iihan niitä näitä siellä, joo. (H6)

Opiskelijoiden osallistumisorientaatio myös määrittelee varsin paljon, millaisia kurs-

seja ja millä perusteella he valitsevat. Esimerkiksi oppimisorientoitunut hakee hyvää 

opettajaa ja kurssia, jossa opiskelu ja oppiminen on keskiössä, toimintasuuntautunut 

sen sijaan hakeutuu mukavan opettajan ja tutun ryhmän pariin jopa niin, että muka-

va vuodesta toiseen kokoontuva ryhmä on oppimista ja opiskelua tärkeämpi osallis-

tumissyy. Opettajien on siis hyvä huomioida erilaiset osallistumissyyt, samaten niitä 

kannattaa pohtia opiston tasolla kansalaisopiston kurssitarjonnassa, eli tarjotaan eri-

tyyppisille osallistujille erilaisia kursseja. 

Haastatteluaineiston teemoittelun pohjalta löydetyt osallistumissyyt ja niiden 

frekvenssit on kuvattu seuraavissa taulukoissa Houlen kolmijaon mukaan ryhmitelty-

nä. Aikaisempien tutkimusten (Manninen & Luukannel 2008) tapaan kansalaisopis-

to-opiskelussa painottuvat enemmän toiminnalliset ja oppimistavoitteet, mutta myös 

välineellisiä osallistumissyitä mainittiin.

Taulukko 8 kuvaa aineistosta löydetyt toiminnalliset osallistumissyyt. Monet haas-

tateltavat olivat jossakin vaiheessa osallistuneet kaverin kanssa tai kaverin houkuttele-
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mana kansalaisopiston kurssille. Tämä mielikuva- ja tarinayhteiskuntaan (Jensen 1999) 

liittyvä ilmiö on yleinen, eli teemme k(o)ulutusvalintoja mielikuvien ja muiden ihmisten 

suositusten pohjalta; elokuva, kirja tai kurssi valitaan todennäköisemmin, jos joku tutta-

va on sitä suositellut. Vastaavalla tavalla aikuisopiskeluun liittyvät mielikuvat vaikuttavat 

koulutukseen osallistumiseen (Manninen 2004). Ilmiöllä on sekä hyviä (tieto kursseista 

leviää vertaismarkkinoinnin avulla) että huonoja puolia (kaveriverkostojen myötä osallis-

tujien samankaltaisuus ja samalla osallistujarakenteiden kasautuminen hyväosaisiin li-

sääntyy). Vertaismarkkinointia on käytetty onnistuneesti uusien aliedustettujen ryhmien 

ja vaikeasti motivoituvien aikuisten motivoinnissa esimerkiksi Noste-hankkeessa, jossa 

koulutettiin työpaikoille pätevyysluotseja eli vertaisohjaajia houkuttelemaan ilman tut-

kintoa olevia työntekijöitä opintojen pariin (Huusko & Luukkainen 2007). 
 
TAULUKKO 8 TOIMINNALLISET OSALLISTUMISSYYT

% F F OSALLISTUMISSYYT ESIMERKKILAUSUMA

36,5 58 9 Kaverin kanssa mun kuorokaverini houkutteli mut [puutyökurssille]

9 Harrastus no se oli tietysti varmaan tämmöne niinku harrastus

9 Innostus tarjonnasta tääl on nii mahtava tarjonta

9 Vuorovaikutus, ryhmä ja ihmiskontakteja tietysti hyötykin sitten on siinä kaikki yhessä

4 Yhteinen harrastus [miehen kanssa] vietetään yhteistä aikaa, yhteinen harrastus

3 Omaa aikaa / pois kotoa yrittäjyyden lomassa yritin ommaa aikaa saaha sen verran

3 Käsillä tekeminen no ei oikeestaan mitään syytä, teki vaan mieli mennä käsillään jotain tekee

3 Ystävät, verkostot sieltä vois ehkä mahollisesti saaha uusia kavereita ja ja tota no sekii justiisa että 
kivaa kivaa tekemistä niinku se on enemmän semmosta yhdessä tekemistä

3 Arjesta irtautuminen siitä arjesta irtautumista [...] mutta varmasti aika paljon se oli se just se arjesta pois

2 Tekemisen tarve et kun mä tulin [uuteen asuinpaikkaan] niin mä että johkin tarvii mennä

2 Opettajan tarve1 oli joku semmonen niinku paikka [...] siellä oli opettaja, jolta saatto kysyä. Joku 
joka anto ideoita vähän niinku siihen tekemiseen

1 Ei kalkkiinnu no minusta pitää tehdä jotain ettei ihan kalkkiinnu

1 Sama ryhmä ollaan kohta kaheksan vuotta oltu niin samoja ihmisiä jotka tota joita nähdään ja 
oikein odottaa että alkaa kevät- tai syyslukukausi

Varsin tyypillisiä toiminnallisia osallistumissyitä ovat oman ajan kaipuu ja pois kotoa 

pääseminen. Nämä yhdistettiin yhdeksi tässä analyysissa samaan teemaan. Esimerkki-

lausumassa kuvatun yrittäjän kaipaaman oman ajan lisäksi oman ajan kaipuu voi liit-

tyä myös siihen, että kurssit tarjoavat mahdollisuuden kotoa pois pääsemiseen, kuten 

eräs kotona pidempään ollut haastateltava kuvasi:

siinä vaiheessa olin saanu kotielämästä tarpeeks ni halusin et omaa aikaa elikkä läksin sitte 

[liikuntakurssille 1] ja sitte [liikunkurssi 2] siinä alako siinä meijän kylällä, ja niitä olen jat-

kanu edelleenkin […] et ne o ollu kyllä sieltä asti sitten tässä mukana kulkeneet (H15)
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Tutkimuksissa nousee usein esille vapaan sivistystyön tyyppisten opintojen osallistu-

missyynä se, että harrastustavoitteinen opiskelu tarjoaa vastapainon ja vaihtelua palk-

katyölle. Tässäkin ryhmässä kolme vastaajaa toi esille, miten päivällä asiantuntijatyös-

sä on vaikea nähdä työnsä konkreettisia tuloksia, ja kaipaa sen vastapainoksi jotain, 

missä tehdään omilla käsillä jotain näkyvää, konkreettista:

et kun mäkin teen työtä mun päällä, niin sit se on hirvittävän terapeuttista tehä jotain sel-

lasta et kun sä saat pakotettua sun kädet tekemään jotain. Ja sä oikeesti näät et siitä tulee 

jotain konkreettista. Se ei oo vaan mitään niin ku jotain ajattelua tai jotain puhetta tai jo-

tain semmosta. (H7)

Toiminnallisista osallistumissyistä hyvin tyypillinen on sosiaalisen vuorovaikutuksen 

kaipuu. Ryhmästä on monille hyötyä myös siinä, että se kannustaa ja tukee opiskelua. 

Kyseessä on hieman samanlainen ilmiö kuin ”opettajan tarve“ -osallistumissyyn koh-

dalla, eli itseopiskelun sijasta halutaan osallistua organisoidulle kurssille, jossa on tar-

jolla opiskelua ohjaava opettaja ja tukeva ryhmä:

Siis aa, no tietynlainen ehkä semmonen, mä uskosin et semmonen niin ku sosiaalisuus tai 

semmonen niin ku, aa. Kun sinne tunnille mennään niin ku yhdessä niin, ehkä se on sit 

semmosta yhdessä tekemisen, yhdessä oppimisen sellasta, en mä nyt sano iloa, mut tsem-

pataan ja kannustetaan vähän toisia sitte sitten siinä että et. En mä esimerkiks kotona, 

vaikka mä pystysin ehkä jotain italiaa lukemaan varmaan netistä. Mä en tee sitä, jos mä 

pystyn menemään sinne ryhmän kans opiskelemaan. (H8)

Välineellisiä, päämäärätavoitteisia osallistumissyitä (Taulukko 9) tuli esille suhtees-

sa hieman vähemmän (23,9 %), ja ne painottuivat vahvasti käytännön hyötyyn joko 

arjessa (esimerkiksi käsitöiden tekeminen omiin tai perheen tarpeisiin, ruuanlaitto-

taidon kehittäminen) tai työssä (esimerkiksi atk- ja kielitaidon parantaminen). Osaa-

misen kehittäminen saattoi liittyä myös vapaaehtois- ja yhdistystoimintaan. Kolman-

neksi yleisin välineellinen osallistumissyy oli terveysliikunnan tarve.

TAULUKKO 9 VÄLINEELLISET, PÄÄMÄÄRÄTAVOITTEISET OSALLISTUMISSYYT

% F KATEGORIA F OSALLISTUMISSYYT ESIMERKKILAUSUMA

23,9 38 Päämäärä 14 Hyöty arjessa mä tein siellä jotakin lasten vaatteita […] ihan tarpeesta

11 Hyöty työssä [hyötyä] työelämäänki, et kyl mä niitä sillä periaatteella oon valinnu

9 Terveysliikunnan tarve sillon mä kiinnostuin ehkä taas enemmän semmosest niinku hyvinvointi 
[...] tyyppisest jutust.

2 Hyöty 
luottamustehtävissä

kun mut valittiin yhdistyksen varapuheenjohtajaks ja sit mä aattelin, 
että niistä on jotain hyötyä yhistystoimintaan

1 Ammatinvaihto mulla oli kauhee tarve saada opiskella mä häpesin omaa ammattiani

1 Diplomi koska siitä sain tuli ihan joku diplomi
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Haastateltavat mainitsevat eniten (39,6 prosenttia osallistumissyistä) oppimistavoit-

teisiin liittyviä osallistumissyitä. Suurin osa mainitsee osallistumisen motiiviksi ylei-

sen kiinnostuksen aihetta kohtaan, eli aihe itsessään on saanut osallistumaan kurs-

sille (just tää kiinnostus niin ku tämmöseen x-maalaiseen ruokaan; H9). Osaamisen 

kehittäminen nousee myös vahvasti esille osallistumissyynä. Viisi vastaajaa tuo esille, 

kuinka aikuisena opiskelu on tarjonnut mahdollisuuden jatkaa jonkun asian opiske-

lua, jos siihen ei ole ollut mahdollisuutta koulussa. 

TAULUKKO 10 OPPIMISTAVOITTEISIIN LIITTYVÄT OSALLISTUMISSYYT

% F KATEGORIA F OSALLISTUMISSYYT ESIMERKKILAUSUMA

39,6 63 Oppiminen 22 Kiinnostus kai se oli vaan kiinnostus […] niin se xx [kurssi] se siinä oli hyvä

20 Osaaminen mä halusin kehit jotenkin mua kiinnosti tää [xx], halusin kehittyä 
siinäkin

5 Koulutusmahdollisuuksien 
korvaaja

ei ehtiny tai eikä jaksanu paneutua [lukiossa] et en oppinu en 
jaksanu lukkee sitä kieltä sillä tavalla ja kuitenki se oli jääny sinne 
että olis ihana osata ja tota nin sis se kyl takaraivos on

4 Oppimisen ilo uuden oppiminen on siinä [syynä]

4 Kokeileminen se oli vaan semmonen kokeilu mut oli kiva päästä kokeilemaan se 
ja niinku näkemään

3 Hyvä kurssi/opettaja sattu olemaan tosiaan vetäjänä tuttu [...] siellä [kotikunnassa] 
johon tutustuin ni siinä siinä sitte höynäännyin mukaan

3 Itsensä toteuttaminen olen saanut toteuttaa niitä taiteellisia lahjoja vuosien mittaan niillä 
eri alojen kursseilla

1 Uuden kaipuu no se piti vain olla jotain uutta

1 ”Oppiiko”? aattelin et minä kokeilen et opinko minä sen kielen vielä tässä iässä 
[...] lähen kokeilemaan ja nyt on neljä ja puol vuotta kohta luettu

Osaamisen kehittäminen osallistumissyynä näkyy hyvin seuraavassa lainauksessa, 

jossa kuvataan, miten yhden asian oppiminen ensimmäisellä kurssilla on laajentunut 

vastaavantyyppisille kursseille osallistumiseksi:

minä olin monena vuonna jo vuoskausia sitte ni kokeillu [x-ruokaa] tehä ja se ku ei onnis-

tunu ni minä olin luovuttanu ni se [kaveri] sitte sano et hei kansalaisopistolla on x-ruuan 

tekokurssi ja mää sanoin et ai on vai no että minä tulen sinne ja siitä ku minä innostuin ni 

sitä on sitte riittäny että oon käyny vaikka millä kurssilla nyt monena talvena että nyt oi-

keestaan piti ruveta karsimaan jo niitä (H15)

 Jotkut haastateltavat toivat esille myös muutamia kansalaisopistoon koulutusorgani-

saationa liittyviä tekijöitä, jotka olivat kannustaneet ja mahdollistaneet osallistumis-

ta. Yksi edellä jo mainittu henkilö oli alun perin osallistunut kurssille vain sen takia, 

että opistossa pystyi käyttämään tiettyä konetta, mutta oli sitten innostunut opiske-



KANSALAISOPISTON AIKUISOPISKELIJAT LUOKKAKUVASSA 62

lusta. Kolme vastaajaa toi esille kurssien edulliset hinnat, kaksi henkilöä mainitsi so-

pivan ajankohdan eli iltakurssit, opiston sijainnin lähellä ja matalan kynnyksen, jota 

yksi vastaajista kuvailee näin:

tää on kuitenkin matalan kynnyksen paikka tulla, et just sillon kun mäkin tulin sillon ekaa 

kertaa nyt niinku ekaa kertaa tän tää uusi tuleminen niin tota, ni oli niinku helppo tulla tai 

tuntu että et tää on semmonen paikka mihin uskallan tulla vaikken mitään osaisi että et 

tota, et se oli ja et otettiin niinku heti vastaan et jo että tervetuloa ni se on niinku ollu must 

tärkee juttu. (H4).

4.4 KANSALAISOPISTO-OPISKELIJOIDEN ELÄMÄNTILANNE JA 
OPISKELUN TUOTTAMAT HYÖDYT
Tässä luvussa kuvataan kansalaisopistossa opiskelevien aikuisten elämäntilannetta ja 

opiskelun aikaansaamia koettuja hyötyjä. Jokaisen alaluvun alussa kuvataan ja arvi-

oidaan opiskelun aikaansaamia koettuja muutoksia (hyötyjä) laadullisesti teemahaas-

tatteluaineiston (n = 29) avulla. Sen lisäksi koko maassa toteutetun verkkokyselyn (n 

= 5 214) tulosten pohjalta kuvataan, onko opiskelu saanut aikaan muutoksia elämän-

tilanteessa eri hyötyryppäiden kohdalla kansalaisopistossa vähintään kolme vuotta 

opiskelleiden aikuisten oman arvion mukaan. Aineisto on siis koottu kansalaisopis-

tojen vakioasiakkailta ja pidempään opiskelleilta aikuisilta, mikä on hyvä muistaa tu-

loksia lukiessa.

4.4.1 TOIMIJUUS

Toimijuuteen liittyvien hyötyjen rypäs kuvaa yksilön elämänhallintaa ja kokemusta 

siitä, miten paljon voi vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja tehdä elämänkulkuun 

liittyviä valintoja. Toimijuuteen liitettyjä käsitteitä ovat esimerkiksi minäpystyvyys, 

elämän tarkoituksellisuuden kokemus sekä ulkoinen ja sisäinen kontrolliodotus (Rot-

ter 1966). Kyseessä on vastaajan kokemus siitä, miten paljon hän voi vaikuttaa eri-

laisiin tapahtumiin elämässään. Kyse ei ole elämänhallinnasta konkreettisesti, vaan 

suhtautumistavasta, jolla yksilö eri tilanteissa reagoi vastoinkäymisiin ja valintatilan-

teisiin. 

Teemahaastatteluiden (n = 29) tuottaman aineiston laadullisessa analyysissa pai-

kannettiin lausumia, joissa on havaittavissa toimijuuteen liittyviä mainintoja. Tee-

moittelussa käytettiin BeLL-tutkimuksessa kehitettyä runkoa. Esimerkiksi lausuma 

”nää [kurssit] on antanu semmosta kelluketta ja pelastusrengasta” (H3) kuvaa elä-

mänhallinnan tunteen lisääntymistä, joka linkittyy hyötykategoriaan ’kontrolliodo-

tus’. Alla (Taulukko 11) on kuvattu haastatteluista löydetyt toimijuuteen liittyvät hyö-
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dyt. Eniten näyttäisivät vahvistuneen minäpystyvyys ja elämän tarkoituksellisuus, eli 

opiskelu tuntuisi lisäävän itseluottamusta, luottamusta omaan osaamiseen ja tuo-

van elämään sisältöä sekä aikastruktuuria. Tulokset vahvistavat siten Decin ja Rya-

nin (2008) motivaatioteoriaa, jossa osaamisen ja osallisuuden kokemukset ovat kes-

keisessä roolissa. 

TAULUKKO 11 TOIMIJUUTEEN LIITTYVÄT HAASTATTELUISTA PAIKANNETUT KOETUT HYÖDYT

F HYÖTYKATEGORIA F HYÖTY ESIMERKKILAUSUMA

2 Kontrolliodotus 2 Elämänhallinta nää [kurssit] on antanu semmosta kelluketta ja pelastusrengasta

24 Minäpystyvyys 9 Luottamus omaan osaamiseen ainakii uskaltaa niinku paremmin [käyttää tietotekniikkaa]

8 Itseluottamus ihan et silleen esiintymisjännityksen hallitsemisena, varmuuden 
kasvamisena

5 Minätuntemus oppinu jo tuntemaan itsensä

2 Itsekontrolli se on ollu semmonen kärsivällisyysharjoitus

25 Elämän 
tarkoituksellisuus

10 Elämänpiirin laajentuminen oot tekemisissä ihmisten kanssa jotka ei puhu suomea

7 Aikastruktuuri on kevätlukukausi on tietyn mittanen ja syyslukukausi, niin sä 
tiedät että mitä sä teet vaikka torstai-iltana kello 19.30 viiva 21 
tiettynä aikana

3 Uudet virikkeet semmonen tavallaan innostus ja kimmoke lähteä käymään vaikka 
taidemuseossa tai [...] kirjastoon ja ettii aiheeseen [...] liittyviä 
kirjallisuutta

2 ”Eri ihminen” mä oon varmasti eri ihminen kuin jos mä en ois käynyt mitään 
kursseja

1 Itsensä toteuttaminen ja 
tekemisen ilo

on semmonen tekemisen ilo

1 ”Uusi elämä” mulle aukesi ihan uusi elämä tavallaan tän kautta

1 Uudet harrastukset myös tämmöstä kulttuurimatkailua on minussa herätellyt. Onko se 
hyöty, en tiedä, mutta muutos.

1 Perhe 1 Parisuhteen vahvistuminen [yhteinen kurssi] oli varmaan semmonen että [...] semmoseen 
niinkun läheisyyteen ja [...] meidän [...] parisuhteeseen  vaikuttaa

Perhe-hyötykategoria tuli esille jo BeLL-tutkimuksessa, mutta vain lastenkasvatustai-

tojen ja perheelle koituvien hyötyjen osalta. Tässä tutkimuksessa sen sijaan löytyi uusi 

hyöty – parisuhteen vahvistuminen – jota ei BeLL-aineistosta löytynyt. Perheeseen liit-

tyvät hyödyt on kuitenkin todettu aikaisemmissa tutkimuksissa (Brasset-Grundy 2004).

Kontrolliodotus-hyötykategoriaan sijoittuva elämänhallinnan tunteen lisäänty-

minen mainittiin haastatteluissa vain kahdesti eli yhtä harvoin kuin BeLL-tutkimuk-

sen avovastauksissa, mutta tuli selvästi esille kyselyväittämien kautta (ks. Manninen 

& Meriläinen 2015, 91–92). Tämä selittyy sillä, että Rotterin (1966) ulkoisen ja sisäi-
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sen kontrolliodotuksen teoria kuvaa psykologista ilmiötä, joka on toimintaa erilaisis-

sa tilanteissa säätelevä tiedostamaton suhtautumistapa, jonka mittaamiseen tarvitaan 

psykologisissa tutkimuksissa kehitettyjä vakiintuneita väittämiä. 

Muutamille haastateltaville opiskelulla oli ollut todella suuri merkitys oman toimi-

juuden vahvistumisen näkökulmasta. Toimijuudella on suuri merkitys myös muiden 

hyötyjen syntymiseen vaikuttavana tekijänä. Seuraavissa lainauksessa eräs haastatel-

tava kertoo, miten opiskelu ja uuden oppiminen on vahvistanut itsetuntoa ja itseluot-

tamusta, ja sitä kautta myös henkistä hyvinvointia (mielenterveyttä vastaajan omin 

sanoin ilmaistuna) ja toimijuutta. 

Ja just semmonen et kun tekee asioita joista nautti ja joista saa iloa ja semmost niinku onnis-

tumisen kokemuksia niin nehän on semmosta parasta niinku mielenterveyden niinku vahvis-

tamista. […] niin ku tuonu sellasta että, et niin ku itseluottamusta ja jotenkin semmost niin ku 

myös se et on huomannu et on aika taitava tekijä. […]. On vaikka niin ku kun mä oon jotenki 

ollu aina semmonen, mul on aina ollu valtavan huono käsitys itsestäni, jotenkin huono itsetun-

to ja sit oikeesti ku osaaki tehä vaikka ihan valtavasti jotakin käsitöitä ja saa aikaan semmost 

jälkee et on itekin silleen et wou et tää on niinku aika munkin mielestä aika hieno ja aika hyvä. 

Ni onhan se semmost niinku tuonu sellast positiivista niin ku vahvistusta ja semmosta et ei ei 

pelota niinku lähtee kokeilemaan ja tekemään ja opettelemaan. Et jotenkin on sellanen asenne 

ehkä että kyl mä opin […] ehkä semmost asennetta, niin ku semmost rohkeutta. (H7)

Verkkokyselyssä oli mukana kaksi BeLL-mittarissa käytettyä väittämää, joissa vastaa-

jia pyydettiin arvioimaan, onko kansalaisopistossa opiskelu saanut aikaan toimijuu-

teen	liittyviä	muutoksia	heidän	kohdallaan.	Näistä	toinen	oli	Ryffin	(1989)	mittaris-

ta poimittu elämän tarkoituksellisuuden kokemusta arvioiva kysymys, toinen Rotterin 

(1966) kontrolliodotusta mittaava väittämä (Kuvio 13). Väittämien määrä nähtiin riit-

täväksi, koska BeLL-tutkimuksessa ne korreloivat selvästi ja mittaavat siten hyvin näi-

tä kahta hyötyä, ja lomakkeen väittämien määrä saatiin pysymään kohtuullisena.

KUVIO 13 ONKO OPISKELU LISÄNNYT TOIMIJUUTTA?

Näyttäisi siltä, että elämän tarkoituksellisuuden kokee lisääntyneen 80 prosenttia vas-

taajista, ja 77 prosenttia kokee sisäisen kontrolliodotuksen lisääntyneen – kun sitä ar-

vioidaan väittämällä, joka on poimittu tämän tiedostamattoman psykologisen ilmiön 

mittaamiseen kehitetystä mittarista. Kuten edellä ja myös BeLL-raporteissa (Manni-

nen & Meriläinen 2014, 106–107; Manninen & Meriläinen 2015, 92–93) kuvattiin, 
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löytyy kontrolliodotukseen liittyviä lausumia vähän laadullisista aineistoista.  

Laadullisen ja tilastollisen analyysin tulokset antavat yhdessä varsin hyvän kuvan 

kansalaisopistossa opiskelevien aikuisten toimijuuden vahvistumisesta. Haastatteluis-

sa näkyy selvästi minäpystyvyyden ja elämän tarkoituksellisuuden tunteen lisääntymi-

nen. Kyselytulosten mukaan myös elämänhallinnan tunne (sisäinen kontrolliodotus) 

näyttäisi vahvistuneen suurimmalla osalla vastaajista.

4.4.2  AKTIIVINEN KUNTALAISUUS
Erilaiset sosiaalisen pääoman sateenvarjokäsitteen alle sijoittuvat ystävyyssuhteiden, ver-

kostojen syntymisen ja vahvistumisen ja aktiivisen kansalaisuuden eri ilmenemismuodot 

ovat yleisesti tutkimuksissa paikannettuja laajempia hyötyjä. Tässä tutkimuksessa näitä 

arvioitiin teemahaastatteluissa laadullisesti, ja verkkokyselyssä kysymällä vastaajilta, on-

ko kansalaisopistossa opiskelu lisännyt verkostoja, ystäviä, luottamusta kanssaihmisiin 

ja päättäjiin, suvaitsevaisuusuutta, sosiaalista osallistumista, vapaaehtoistyötä sekä ver-

taistuen antamista ja saamista.

Teemahaastatteluissa mainitut tähän hyötykategoriaan sijoittuvat hyödyt on kuvat-

tu alla olevassa taulukossa. Pääsääntöisesti analyysissa löytyivät samat teemat (hyödyt) 

kuin BeLL-tutkimuksessa (Manninen & al. 2014; Manninen & Meriläinen 2014; Manni-

nen & Meriläinen 2015), mutta uutena hyötynä nousi esiin medialukutaito. Sen toi esille 

kolme haastateltavaa ja se liittyi kielikursseilla hankitun kielitaidon hyödyntämiseen si-

ten, että henkilö pystyi seuraamaan ja vertailemaan ulkomaalaisten medioiden tarjontaa. 

Kyseessä näyttäisi olevan pidempään kieltenopiskelukokemukseen pohjautuva hyöty, jo-

ka tulee esille vasta tällaisissa elämänkulkuhaastatteluissa. Kaikilla tämän hyödyn tun-

nistaneilla kyseisten kielten opiskelukokemusta oli usean vuoden ajalta. 

TAULUKKO 12 AKTIIVISTA KUNTALAISUUTTA TUKEVAT KOETUT HYÖDYT

F HYÖTYKATEGORIA F HYÖTY ESIMERKKILAUSUMA
8 Suvaitsevaisuus 6 Kulttuuriosaaminen avannu sellast niin ku maailmaa semmoseen niin ku vaikkapa siihen sen [x-]

kulttuurin ymmärtämiseen
1 Erilaisten ihmiste 

 kohtaaminen
äärimmäisen erityyppisiä ihmisia ja ihan erilaisia luonteita, mut sitten kun on 
tää yhteinen juttu mikä yhdistää

1 Suvaitsevaisuus huomas ihan että kenen ajatusmaailmaa arvostaa
23 Sosiaalinen 

osallistuminen
13 Sosiaalinen vuorovaikutus on mukavassa kontaktissa ihmisten kanssa

8 Uudet ystävät tuli ihan semmonen ykkösystäviä siis tärkeitä ystäviä
2 Uudet verkostot alkanut tuntua että mä ihan oikeesti asun tässä kaupungissa [...] koska 

aloittanut rakentaa verkosto ihmisii kenet mä tunnen
6 Kansalais- 

osallistuminen
6 Yhteiskunnallinen 

osallistuminen
soitto- ja laulukavereiden kanssa [...] me ollaan esimerkiks tehty aika paljonkin 
[...] lähetty viemään tätä noihin palvelukoteihin

6 Kansalaistaidot 3 Medialukutaito jos mä en ois x-kieltä opiskellu [...] x-maan tilanteen seuraaminen [...] niin 
paljon en sitä seurais enkä lukis [mitä] x-maassa tapahtuu miten kansalaiset 
siellä elää ja mitä mieltä ne on

3 Avarakatseisuus no avarakatseisempi
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Medialukutaitoa sivuava hyöty on kulttuuriosaamisen lisääntyminen, jonka on mai-

ninnut kuusi haastateltavaa. Eräs haastateltava kuvaa tiettyjen erääseen alakulttuu-

riin liittyvien kurssien antia itselleen näin:

avannu sellast niin ku maailmaa semmoseen niin ku vaikkapa siihen sen [x-]kulttuurin 

ymmärtämiseen, koska se oli oikeesti semmonen niin kun avainhetki se. Jotenkin semmo-

nen tiätkö esirippu repes ku tajus että tää homma menee näin et silleen varmaan on niin-

ku ollu semmosii isoja muutoksia [kansalaisena olemiseen]. (H7)

Tulokset ovat lähes identtisiä BeLL-tutkimuksen avovastausten (n = 4443) analyysin 

tulosten kanssa (Manninen & Meriläinen 2015). Kansalaisopistojen kurssit tarjoavat 

mahdollisuuden sosiaaliseen vuorovaikutukseen ja siten uusien ystävien ja erilaisten 

ihmisten kohtaamiseen:

Hyvin erilaisia naisia ja hyvin erilaisella taustoilla niin onhan se tuonu sellasta erilaista 

rikkautta et mä oon kuitenkin sielt nuoremmast päästä siin ryhmässä ja sitte on taas on 

on tavallaan keski-ikäsiä ja sit viel vanhempia eläkeikäsiä mut et se on jotenkin mahta-

vaa nähdä kuinka eri taustaset naiset tulee hyvin toimeen keskenään, meilt puuttuu kaikki 

semmonen pahan puhuminen tai se on niinkun, se on hyvin kannustavaa, se on ollut siinä-

kin mieles kan niinku hyvää et kun itte on tehny jotain tai esitelly oman idean ni se kurs-

silaiselt saatu palaute et se vahvistus siitä et mä oon tekemäs oikeeta asiaa […] et eiköhän 

jokainen niistä  [kurssilaisista] oo tavallaan oma uusi ystävyys. (H5)

Sekaryhmien kautta syntyy myös suvaitsevaisuutta, kulttuuriosaamista ja avarakatsei-

suutta. Monet opiskelijat myös osallistuvat kansalaisopistossa opiskelun sivutuottee-

na tavalla tai toisella yhteiskunnallisesti joko yksin tai ryhmissä, esimerkiksi esiinty-

mällä ilmaiseksi erilaisissa hoitolaitoksissa.

Ystävyyssuhteiden syntyminen on yksi keskeisistä hyödyistä, ja tulee esille lähes 

kaikissa omaehtoisen aikuiskoulutuksen hyötytutkimuksissa. Sosiaalinen vuorovaiku-

tus ja sitä kautta mahdollisten uusien ystävien saaminen voi olla osalle opiskelijoista 

myös osallistumissyy, kuten raportin alkupuolella kuvattiin (luku 4.3). Eräs haastatel-

tava kuvaa ystävyyssuhteiden merkitystä opiskelusta syntyvänä hyötynä näin:

niitten uusien ystävien [...] saanti nin ei se oo nii helppoo ja tässä se tapahtuu ihan luon-

nostaan ja tulloo siinä kaupan piälle niin tullee ja sillä on kyllä kauheen hyvä merkitys […] 

kyllä mä oon siitäkin ylpee ja ku tiedän että paljon on ongelmia että masennutaan eläke-

aikana ja ruetaan vaikka kaljottelemaan siis paljon on sitä että mennään sitte vaikka aa-

mulla jo kaljalle ja nin tää että mullon tämmöne harrastus ni mullei oo mitään houkutus-

ta sinne et ja se henkinen pääoma mikä näistä tulee se semmonen psykolooginen mukava 

olo ja se on tärkee (H19)
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Ystävyyssuhteiden syntyminen linkittyy ryhmäytymiseen, joka näkyy selvästi monissa 

haastatteluissa. Opiskeluryhmistä syntyy usein tärkeitä yhteisöjä, kuten seuraavat ai-

neistoesimerkit kuvaavat:

Ja totta kai se on tuonu paljon niin ku semmosii hyvii hetkiä, ystäviä, tuttavia. Varsinki 

niin kun käsityöurssit, kun ollaan viikost toiseen sen saman porukan kanssa, niin onhan se 

myös semmonen sosiaalinen viitekehys. (H7)

Joo, se on, se on ollu tosi tärkee et meil on pysyny koko aika sama ryhmä et se on se kan-

nustus minkä saa siin ryhmässä ni se on se on tullu siitä et me ollaan oltu niin tiiviisti se 

pari vuotta et me ryhmäydyttiin tosi nopeesti ja se on oikeestaan pysyny semmosena tii-

viinä ryhmänä sen jälkeen. (H5)

meillon sitte porukka ollu siitä kylältä että on porukassa sitten kulettu ni se on ollu sitte se 

voima et on tullu lähettyä (…) siinä on kiva ollu sitte naapurien kanssa aina kylän kuulu-

misetkii vaihtaa ja silleen että se sosiaalinen kontakti on ollu kyllä tosi tärkee ja se on ollu 

se yks voima että on tullu lähettyä jos ois yksin ollu, no en tiiä kyllä mä tuolla jumpassak-

kii sitte oon monta vuotta jo itekseni käyny (H15)

Lainauksista näkyvät vahvan ryhmähengen myönteiset vaikutukset ovat selviä: ryh-

mäytyminen, ryhmän tarjoama tuki oppimiselle ja opiskelulle sekä sosiaalinen ver-

kostoituminen myös opiston ulkopuolella. Kyseessä on tyyppiesimerkki niin sanotus-

ta sitovasta sosiaalisesta pääomasta (Williams 2006; Cocquyet ym. 2017) eli vahvoista 

siteistä, jotka pitävät ryhmät kiinteinä. Ilmiöllä voi olla myös negatiivisia vaikutuksia, 

esimerkiksi joihinkin pitkään toimineisiin kansalaisopistoryhmiin saattaa olla vaikea 

päästä uusien osallistujien sisään. Ilmiö selittää myös osallistumisen kasautumista ja 

vakioasiakkuuksien syntymistä opistoissa.

Verkkokyselyssä tähän hyötyryppääseen liittyviä väittämiä oli poimittu pääosin 

BeLL-mittarista (ystävät, verkostot, luottamus, suvaitsevaisuus, vapaaehtoistyö), 

mutta täydennetty muutamilla uusilla kysymyksillä. Niin sanottua silloittavaa (brid-

ging) sosiaalista pääomaa mitattiin kahdella uudella Cocquyetin ym. (2017) tutkimuk-

sesta poimitulla, hieman muokatulla väittämällä (tunne laajempaan yhteisöön kuulu-

misesta ja kiinnostus omaa asuinkuntaa koskeviin asioihin). Kuviossa 14 on kuvattu 

muutosjakaumat erilaisissa sosiaalista pääomaa ylläpitävissä asioissa.  

Tyypilliseen tapaan ystäväverkostojen laajentuminen nousee esiin vahvana hyöty-

nä, samaten lisääntyvä arvostus muiden ihmisten näkemyksiä kohtaan, tunne laajem-

paan yhteisöön kuulumisesta sekä erilaisten kulttuurien arvostuksen ja luottamuksen 

lisääntyminen. Nämä kaikki selittyvät haastatteluaineiston analyysin tuloksilla, joita 

kuvattiin tämän alaluvun alussa – sekaryhmissä kohdataan hyvin erilaisia ihmisiä, ja 

uusien asioiden oppiminen laajentaa maailmankuvaa.
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Kiinnostus tehdä vapaaehtoistyötä on lisääntynyt 49 prosentin kohdalla, konk-

reettisesti sen tekemisen kokee lisääntyneen 33 prosenttia vastaajista. 

Ystävyyssuhteiden määrää ja luonnetta arvioitiin viidellä Williamsilta (2006, 602) 

lainatuilla väittämällä, joista ystävien määrän mahdollisen lisääntymisen lisäksi voi 

arvioida syntyneiden ystävyyssuhteiden syvyyttä ja luonnetta. Alkuperäisen mittarin 

väittämissä käytettiin termejä ”people” ja ”someone”, jotka käännettiin ”ihmiset” ja 

”henkilöt”. Käytännössä kyse on kuitenkin kansalaisopiston kautta saaduista ystävis-

tä, koska muutosväittämiksi muunnetut kysymykset sulkevat pois sukulaiset. Kuten 

alla olevasta kuviosta näkyy, keskustelumahdollisuuden tarjoavia ystäviä on helpom-

pi saada kuin ystäviä, joilta voi pyytää suosituksia työhakemuksen tueksi, puhumat-

takaan ystävistä joilta voisi pyytää ja saada taloudellista tukea (näitä on saanut lisää 

5 prosenttia opiskelun ansiosta; Williamsin mittarissa oli tässä väittämässä mainit-

tu $500 eli noin 425 € hätälaina, mutta tässä kyselyssä tarkka summa jätettiin pois). 

Kyse on siis ystävien lisääntymisestä kansalaisopistossa suoritettujen kurssien myötä. 

Vertailumielessä on hyvä muistaa, että kansalaisopistossa opiskelevien ihmissuhdeti-

lanne on varsin hyvä – kuten luvussa 2.5 kuvattiin, Joensuun seudun kansalaisopis-

tossa syksyllä 2017 jonkun kurssin aloittaneista aikuisista 70 prosenttia ilmoitti tunte-

vansa taloudellista tukea tarvittaessa tarjoavia henkilöitä, ja jopa 90 prosenttia tunsi 

LAAJENTANUT YSTÄVÄ- TAI KOLLEGAVERKOSTOJA (87,0%)

LISÄNNYT ARVOSTUSTANI MUIDEN IHMISTEN NÄKEMYKSIÄ KOHTAAN (83,3%)

LISÄNNYT TUNNETTA LAAJEMPAAN YHTEISÖÖN KUULUMISESTA (79,2%) 

LISÄNNYT ARVOSTUSTANI ERILAISIA KULTTUUREJA KOHTAAN (77,0%)

LISÄNNYT LUOTTAMUSTANI YLEENSÄ MUIHIN IHMISIIN (68,1%)

LISÄNNYT KIINNOSTUSTA OMAA ASUINKUNTAANI KOSKEVIIN ASIOIHIN (59,4%)

LISÄNNYT KIINNOSTUSTA OSALLISTUA VAPAAEHTOISTOIMINTAAN (48,9%)

LISÄNNYT TOIMIMISTA AKTIIVISESTI LÄHIALUEENI HYVÄKSI (38,9%) 

LISÄNNYT VAPAAEHTOISTYÖN TEKEMISTÄ (33,4%) 

LISÄNNYT KIINNOSTUSTANI KUNTAPOLITIIKKAAN (21,8%) 

LISÄNNYT LUOTTAMUSTANI KAUPUNGIN PÄÄTÖKSENTEKIJÖIHIN (21,4%) 
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34,552,5

27,555,8

25,154,1

26,545,5

15,352,8

1049,4

9,939

7,131,8

7,426

2,619,2

1,619,8

KUVIO 14 SOSIAALISEN PÄÄOMAN LISÄÄNTYMINEN
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ihmisiä, joilta saisi tarvittaessa keskustelutukea ongelmatilanteissa tai jos tuntee it-

sensä yksinäiseksi. 

KUVIO 15 YSTÄVYYSSUHTEIDEN MÄÄRÄN JA LAADUN LISÄÄNTYMINEN

Yllä olevan kuvion jakaumat vahvistavat jälleen laadullisen aineiston kautta syntyvää 

kuvaa, että kansalaisopistossa opiskelu tuo lisää ystäviä, jopa läheisempiä ystävyys-

suhteita, joissa sitoutumisen aste saattaa näkyä jopa työtä hakevan opiskelukaverin 

suosittelijana toimimisen muodossa.

Hyötyryppään osalta kokonaiskuva näyttäisi siltä, että kansalaisopisto on merkit-

tävä sosiaalisen pääoman vahvistaja monella eri tavalla. Kuntakontekstissa (Kuvio 1, 

sivu 18) kansalaisopiston rooli näyttäisi siten olevan merkittävä, koska se vahvistaa 

suoraan etenkin kuntien uutta osallisuus- ja yhteisöroolia, ja sitä kautta välillisesti it-

sehallintoa ja kuntalaisten hyvinvointia.

4.4.3 OSAAMINEN, TYÖ JA KOULUTUS

Kuntien yksi keskeinen tehtävä on myös elinkeino- ja työllisyysroolista huolehtimi-

nen. Kansalaisopistot ovat ainoa kuntatason aikuiskoulutusorganisaatio. Vaikka ky-

seessä on pääosin ei-ammatillisia opintoja tarjoava vapaan sivistystyön oppilaitos, on 

aikaisemmissa tutkimuksissa todettu harrastustavoitteisella opiskelulla olevan mer-

kittäviä työelämään liittyviä vaikutuksia, kuten työssä jaksamisen lisääntyminen ja 

työssä tarvittavan osaamisen kehittyminen. Vaikka harrastustavoitteisista opinnoista 

ei välttämättä haeta lähtökohtaisesti työhön liittyviä hyötyjä, syntyy niitä eräänlaise-

na sivutuotteena esimerkiksi erilaisten taitoalueiden ja muiden työhön liittyvien hyö-

tyjen kautta (ks. Manninen & Meriläinen 2015). Tässä tutkimuksessa muodostettiin 

osaamiseen, koulutukseen ja työhön liittyvä hyötyrypäs, jossa arvioidaan eri aineisto-

jen avulla, onko opiskelulla ollut vaikutusta opiskelumotivaation, koulutusmyöntei-

TUONUT IHMISIÄ, JOIDEN KANSSA VOIN KESKUSTELLA  
JOS TUNNEN ITSENI YKSINÄISEKSI (58,9%) 

TUONUT IHMISIÄ, JOIDEN TUKEEN VOIN LUOTTAA 
ONGELMATILANTEISSA (54,8%)

TUONUT IHMISIÄ, JOTKA VOIVAT ANTAA NEUVOJA 
TÄRKEISSÄ PÄÄTÖKSENTEKOTILANTEISSA (41,1%)

TUONUT IHMISIÄ, JOTKA VOISIVAT TOIMIA 
SUOSITTELIJOINA, JOS HAKISIN TYÖPAIKKAA (23,5%)

TUONUT HENKILÖITÄ, JOIDEN PUOLEEN VOIN KÄÄNTYÄ 
JOS TARVITSEN TALOUDELLISTA TUKEA (5,1%)

14,344,6

12,642,2

7,433,7

3,619,9

14,1
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syyden, uusien taitojen ja osaamisen sekä muiden työhön ja uraan liittyvien hyötyjen 

syntymiseen.

Teemahaastatteluiden analyysissa löytyivät jälleen BeLL-tutkimuksesta tutut tee-

mat, jotka on kuvattu alla olevassa taulukossa.

TAULUKKO 13 TYÖELÄMÄÄN JA AIKUISOPISKELUUN LIITTYVÄT KOETUT HYÖDYT

F HYÖTYKATEGORIA F HYÖTY ESIMERKKILAUSUMA

40 Työ 14 Työhön liittyvä osaaminen tarvii sitä taitoa alalla ku alalla

13 Tehokkuus ja työssä 
suoriutuminen

mä olin siinä niinku tämmönen työnjohtaja ja olin oppinu niinku 
sen

6 Uravaihtoehdot se oli ihan harrastus ja niinku halusin vaan tehrä jotain kivaa, niin 
menin niille kursseille [joista syntyi idea uudesta ammatista]

4 Jatko-opinnot x-pääsykokeissa sitten pärjäsin ja pääsin sisään

2 Välineellinen hyöty no [kurssilla kotiin itselle tehty tavara] tuli valmiiks

1 Tukea työnhakuun työnhaussa ehkä sitä kautta et meil on ollu jonkun verran pitäny 
tehdä tämmöstä  itsereflektioo, analysointia

32 Muutokset 
koulutuskokemuksissa

10 Opiskeluhalukkuus sitä motivaatiota on siihen paljon enemmän

7 Oppimisen ilo se on kivaa ja se antaa mulle jotakin

7 Opiskelutaidot oppinu mikä voi olla se paras tapa minulle opiskella

5 Tunne onnistumisesta semmonen niinku luottamine että kyllä minäkin opin

2 Palautteenantotaito oppinut ottamaan palautetta vastaan ja oppinut antamaan 
sitä myös et tota niin et se olis rakentavaa puolin ja toisin eikä 
hajottavaa.

1 Muiden innostaminen 
opiskeluun

joskus mä pakotan kavereit kurssille mun kanssa

Haastatteluaineistosta löytyy yksi maininta työnhakuun liittyvästä hyödystä. Henkilö 

on vaihtanut työpaikkaa, mutta kysyttäessä ei koe kurssien vaikuttaneen siihen. Haas-

tattelun loppupuolella hän kuitenkin palaa aiheeseen ja kuvailee kurssien mahdollista 

vaikutusta työpaikan saamiseen näin: 

Mä luulen et siin työnhaussa ehkä sitä kautta [vaikutti] et meil on ollu jonkun verran 

pitäny tehdä tämmöstä itsereflektioo, analysointia, niin tavallaan kääntyy sisäänpäin 

miettimään et kuinka tää työ meni, mitä mä oisin voinu tehdä toisin et tavallaan sem-

monen niinku analyyttinen itsetarkastelu, sit se on ollu näitten opintojen aikana sem-

monen mikä on korostunu jossain vaiheessa ni. Ehkä sit mä voin kuvitella et siit oli var-

maan hyötyä siin työnhakuprosessissa ittessään [...] se semmonen itsereflektointi oli jo 

vähän tutumpaa. (H5)
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Kansalaisopisto oli tukenut neljää haastateltavaa eteenpäin opiskelupolulla, kuten al-

la oleva aineistoesimerkki osoittaa:

 x-pääsykokeissa sitten pärjäsin ja pääsin sisään. Et se on hyvin konkreettinen ja merkit-

tävä hyöty. Et en missään nimessä olis pärjännyt niissä kokeissa ilman [kansalaisopistos-

sa suoritettuja kursseja]. (H2)

Suuri osa vastaajista (14 henkilöä) mainitsi, että opituista asioista on ollut suoraan 

hyötyä työssä, mutta joukossa oli niitäkin jotka eivät koe saaneensa tällaisia hyötyjä 

harrastustavoitteisilta kursseilta, joille olivat pääasiassa osallistuneet: 

et vaikka se nyt ei oo suoraan niin ammatillisesti ehkä semmost niin ku et sitä vois suoraan 

sanoa että tää vie mun uraa jotenkin eteenpäin, mutta että jotain pitää koko ajan opetel-

la ja oppia. (H7)

no ei oikeestaan -- kyllä nää on ihan vastapainoo työlle ollu (H15)

Selkeä ja tyypillinen aikaisemmissakin hyötytutkimuksissa paikannettu hyöty on opis-

kelumotivaation lisääntyminen, jota yksi kymmenestä hyödyn maininneesta kuvailee 

näin: 

siis kaikinpuolinhan se on niin mukavaa ja antoisaa ja motivaatio ihan erilainen ku mitä 

sillo alle viistoista kesäsenä se että oppii uutta ja näin nii niin on koska muuteha siinä käy 

nii että jos ei mittää tee ni [ei liiku kotoa] (H15)

Opiskelumotivaation lisääntyminen tulee selvästi esille myös verkkokyselyssä (n = 5 

214), jonka vastaajista 76 prosenttia kokee sen lisääntyneen. Vielä useampi on saanut 

lisää luottamusta omaan oppimiskykyynsä:

KUVIO 16 VAIKUTUKSET OPISKELUMOTIVAATIOON JA OPPIMISKYKYYN

Tähän osaaminen, työ ja koulutus -hyötyryppääseen sisältyy myös ammattiin, vapaaeh-

tois- tai järjestötyöhön tai arkeen liittyvän osaamisen lisääntyminen. Haastatteluissa uu-

sia taitoja ja osaamista pyrittiin paikantamaan kahdella eri tavalla, ensin suoraan kysy-

mällä, mitä haastateltavat ovat käymillään kursseilla oppineet, ja myöhemmin kurssien 

tuottamien hyötyjen kuvauksista. Ensimmäisen kysymyksen kohdalla saadut opittujen 

asioiden kuvaukset olivat yllättävän yleisluonteisia: pääsääntöisesti kuvailtiin kurssin 

aiheeseen liittyvän taidon kehittyminen toteavan sävyyn. Esimerkiksi Tiffany-kurssil-

LISÄNNYT LUOTTAMUSTA OMAAN OPPIMISKYKYYN (92,6%)

LISÄNNYT MOTIVAATIOTA OPISKELLA MYÖS MUUALLA KUIN OPISTOSSA (75,7%)

54,438,3
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25,150,5
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la opittiin tekemään Tiffany-töitä, lastenvaateompelukurssilla lastenvaatteita, askarte-

lukurssilla opittiin askartelemaan, kielikurssilla kielitaito hieman kohentui ja atk-kurs-

seilla opittiin käyttämään tietokonetta. Etenkin toiminnallisista syistä harraskursseille 

osallistuneet opiskelijat näkivät oppimisen eräänlaisena sivutuotteena, luonnollisena 

osallistumisesta seuraavana asiana, jonka merkitys näkyy lähinnä oppimisesta seuran-

neiden konkreettisten hyötyjen kautta, kuten alla oleva aineistoesimerkki kuvaa:  

 paljon kyllä [käsityökursseilla] tuli tehtyä kaikennäkösiä [x-käsitöistä] lähtien. [Ruuan-

laittokursseilla opin] uusia ruokajuttuja ja reseptejä ja ni niistä on kyllä ollu paljo illoo että 

on saanu kotonakkii sitte tarjota kunnon gourmeeruokia aina ja ihania kattauksia […]. 

Minä oon sanonu että [liikuntakursseilla] minä oon saanu semmosen kymmenen senttiä 

notkeutta lissää että ennen ei ollu puhettakkaan että minä saisin jalat tai tuota käsiä latti-

aan ni nyt ne mennee kyllä ihan kevyesti (H15)

Eli käsitöiden tekemiseen liittyvä uusi osaaminen näkyy käsitöiden tekemisenä, ruu-

anlaittotaito kotona ruuan laadun paranemisena ja liikuntakurssilla opittu notkeute-

na. Kokemukset eri kurssien tuottamasta osaamisesta myös vaihtelivat varsin paljon. 

Alla eräs vastaaja kuvaa saaneensa eräältä tiettyyn aiheeseen liittyvältä kurssilta pal-

jon hyödyllistä osaamista ja tietoa, mutta pitää kielikurssien tuottamia oppimistulok-

sia pääasiassa peruskielitason ylläpitämisenä: 

[Erään aiheen kurssilta] no tietysti mähän sain valtavan semmosen perustietopaketin tä-

hän ja jota voi sitten hyödyntää [luettelee kolme aluetta, joissa opitusta on ollut paljon 

hyötyä]. [Kielessä 1 ja 2] mä haluan niinkun säilyttää sen tason ja vähän niinkun parantaa 

sitä tasoani et lähinnä se niinku tuo puhevalmiuden parantaminen on niinku mulla tässä 

tavotteena […] no varmaan jonkinlainen semmonen auttava puhevalmius et jos sitä ei kiel-

tä käytä niin se kyllä niinku aika tavalla unohtuu ja [kieli 1] ei oo koskaan ollu mulla vah-

va että [kieli 2] ja [kieli 3] on koulussa ollu helppoja ja sitten [kieli 4] tuli työelämässä hy-

vin tuota niin tai suhtkoht ehkä parhaiten puhuin [kieltä 4] sit loppujen lopuks ku mut et 

[kieli 4] on tietysti unohtu et mä en oo sitä enää tarvinnu nyt sitte x-luvun lopun jälkeen 

juurikaan (H23) 

Varsinainen osaamisen lisääntymiseen liittyvien mainintojen teemoittelu tehtiin vas-

tauksista, joissa haastateltavat kuvailivat kurssien tuottamia hyötyjä. Niiden yhteydes-

sä suurin osa mainitsi BeLL-tutkimuksen tapaan myös osaamisen kehittymiseen liit-

tyviä hyötyjä. Nämä teemoiteltiin oman hyötykategorian (taidot) alle (Taulukko 14). 

Nämä oppimista ja uusia taitoja kuvaavat lausumat olivat syvällisempiä ja niissä mai-

nittiin myös merkittävämpiä uusia osaamisalueita, jotka vastaaja koki itse kurssien 

tuottamiksi hyödyiksi. Kärkeen nousi kielitaidon lisääntyminen, joka oli myös BeLL-

tutkimuksessa yleisin mainittu taito. Myös muut haastateltavien mainitsemat taidot 

tulivat esille BeLL:ssä (Manninen & Meriläinen 2014, 104).
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TAULUKKO 14 OSAAMISEN LISÄÄNTYMISEEN LIITTYVÄT MAININNAT

HAASTATTELUT (n = 29)

Taidot f % vastaajista

Kielitaito 14 48,3

Kädentaidot ja taide 7 24,1

Fyysiset taidot (esim. jooga) 6 20,7

TVT-taidot 5 17,2

Taidot (ei eritelty) 4 13,8

Kommunikaatiotaidot 4 13,8

Ruuanlaittotaito 3 10,3

Yleissivistys 3 10,3

Itseilmaisu ja luovuus 3 10,3

Sosiaaliset taidot 3 10,3

Ympäristötietoisuus 2 6,9

Musiikki 1 3,4

Verkkokyselyssä oli muutamia osaamiseen liittyviä kysymyksiä, joista kaksi liittyi am-

matilliseen osaamiseen ja yksi arjen tietotekniikan hallintaan eli niin sanottuun ai-

kuisten digiosaamiseen. Eläkeiässä olevat näkivät vain jälkimmäisen kysymyksen. Al-

la olevasta kuviosta näkyy, että työikäisistä vastaajista puolet oli kokenut ammatillisen 

osaamisen lisääntyneen, ja joka neljäs vastaaja arvioi myös ammattiin liittyvien tieto-

teknisten taitojen parantuneen.  

KUVIO 17 OSAAMISEEN LIITTYVÄT VAIKUTUKSET

Vastaajista 37 prosenttia koki arjessa tarvittavan tietotekniikan käyttötaitojen lisään-

tyneen opiskelun myötä. Eräs iäkäs vastaaja kuvaili tätä seuraavalla tavalla kuvates-

saan avovastauksessa kansalaisopiston tuottamia taloudellisia vaikutuksia: 

Nyt olen kohta 85 vuotias […]. En juurikaan enää jaksa tehdä käsitöitä, mutta tietoteknii-

kasta on hyötyä, pystyn sujuvasti lukemaan lehdet, käytän sähköpostia, maksan laskut 

jne. (lomake 1419)

Tähän hyötyryppääseen liittyvien tulosten pohjalta voisi olettaa, että kansalaisopistolla 

on merkittävä tehtävä aikuisten elinikäisen oppimisen valmiuksien ja osaamisen kehit-

LISÄNNYT AMMATILLISTA OSAAMISTANI (47,6%)

LISÄNNYT ARJEN TIETOTEKNIIKAN (PANKKIASIAT, SÄHKÖPOSTI JNE) OSAAMISTA (38,3%)

LISÄNNYT AMMATTIINI LIITTYVÄN TIETOTEKNIIKAN OSAAMISTANI (26,7%)

15,322,9

7,818,9

13,634

 JONKIN VERRAN PALJON 
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täjänä. Kansainvälisen aikuisten taitoja mittaavan PIAAC-tutkimuksen mukaan suoma-

laisten aikuisten taidot ovat hyvällä tasolla, mutta niissä on suuria eroja erityisesti erilai-

sen koulutustaustan omaavien ja eri ikäryhmien välillä (Malin, Sulkunen & Laine 2012). 

4.4.4  TERVEYS JA HYVINVOINTI

Tässä tutkimuksessa fyysisen terveydentilan, henkisen hyvinvoinnin ja elämänlaadun 

mittaamiseen käytettiin hyvinvointitutkimuksissa yleisesti käytettyä itsearviointia 

(self-rated health), joka on todettu toimivaksi terveydentilan mittariksi, koska se kor-

reloi hyvin kliinisten arvioiden kanssa (Chen & Yang 2014, 65; Nummela, Sulander, 

Karisto & Uutela 2009). Lisäksi verkkokyselyssä arvioitiin terveyskäyttäytymiseen liit-

tyviä muutoksia (terveiden elämäntapojen noudattaminen, liikunta, ruokavalio, tupa-

kointi ja alkoholin käyttötavat; (Feinstein & Hammond 2004). Terveyskäyttäytymistä 

arvioivat kysymykset oli poimittu BeLL-mittarista.

 Teemahaastatteluissa vastaajia pyydettiin kuvailemaan kansalaisopistossa opis-

kelun heille tuottamia hyötyjä ensin yleisellä kysymyksellä, sitten kuvailemaan erik-

seen erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä hyötyjä. Moni toi näitä esille jo 

spontaanisti ensimmäisen kysymyksen kohdalla ja lähes kaikki tarkennetun kysymyk-

sen vastauksissa. Vastaukset teemoiteltiin seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla. 

Tulokset toistavat selvästi aikaisempien tutkimusten tuloksia, eli opiskelu näyttäisi 

tuottavan eniten henkiseen hyvinvointiin liittyviä hyötyjä, mutta myös fyysistä hyvin-

vointia ja terveyskäyttäytymiseen liittyviä muutoksia. 

TAULUKKO 15 TERVEYTEEN JA HYVINVOINTIIN LIITTYVÄT KOETUT HYÖDYT 

F HYÖTYKATEGORIA F HYÖTY ESIMERKKILAUSUMA

38 Henkinen hyvinvointi 18 Henkinen hyvinvointi semmosta parasta niinku mielenterveyden niinku vahvistamista

7 Arjessa jaksaminen pysyy virkeempänä ja pirteämpänä

5 Työssä jaksaminen se niinku nollaa sen työstressin aivan totaalisesti.

4 Mielihyvä tulee semmonen hirveen hyvän olon tunne

3 Selviytymisen tunne saa niinku semmosta voimaa ja sitte ehkä jaksaa taas tehdä jotain 
muutakin

1 Elämänlaatu siit on syntyny tämmönen jatkumo [kuvailee elämään vaikuttaneita 
tekijöitä] ja sillä on kyllä kauheen hyvä merkitys

16 Fyysinen hyvinvointi 9 Fyysinen hyvinvointi kun [...] rupes olemaan niitä kipuja ni esmerkiks se x-jumppa oli 
hirmu hyvä

7 Terveyshyödyt totta kai se vaikuttaa myös yleiseen hyvinvointiin

6 Terveyskäyttäytyminen 6 Terveystietoisuus siis onhan hyvä tietää omasta terveydestään
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Tutkimusten (yhteenvetoja Manninen & Meriläinen 2014 ja 2015) mukaan aikuisopis-

kelu tuottaa selkeämmin ja suoremmin henkiseen hyvinvointiin liittyviä hyötyjä, mut-

ta fyysiseen terveydentilaan liittyviä hyötyjä tunnistetaan vähemmän. Niitä mainitse-

vat useammin liikuntakursseille osallistuneet, mikä on luonnollista. Tätä kuvaa hyvin 

seuraava aineistolainaus: 

on monen kanssa keskusteltu et hirveen monella meillä on ollu erilaisia vaikeita elämän-

vaiheita ni sitten että tätä kautta on tavallaan, ei tää nyt mitään paranna tietenkään eikä 

sillai pelasta ehkä mut et kuitenkin että vahvistuu tavallaan semmosia positiivisia koke-

muksia ja tota ja sitä kautta semmonen henkinen hyvinvointi lisääntyy, toki tääl on sitten 

omat jumppakurssit joilla fyysinenkin puoli puoli lisääntyy mut et noin itse itselläni aina-

kin ni tuntuu että tää henkinen puoli on niinku ollu hyvin tärkee. (H4)

Hyvin tyypillinen koettu hyöty on henkistä hyvinvointia lisäävä elämänlaatu ja elä-

mänilo, jota yksi haastateltava kuvaa seuraavasti:

no onhan se iloa elämään ennen kaikkee […] joo on tosiaan elämänlaatuki on parantunut 

pääsee on minne lähtee sillälailla on paikka minne mennä ja tavata siellä ihmisiä ettei jää 

neljän seinän sisälle kottiin […] kyllä elämänilo pyssyy (H13)

Aineisto-otteesta näkyy hyvin myös hyötyjen syntymisen mekanismi, eli esimerkiksi 

kurssien tuoma aikastruktuuri (on minne lähtee) ja ryhmään kuulumisen tunne (paik-

ka minne mennä ja tavata ihmisiä) tuottavat mielihyvää. Myös oppimisen ja osaami-

sen kokemus tuottaa hyvinvointia, kuten eräs henkilö kuvaa:

se on oikeestaan niinku yllättävän virkistävä vaik sanoinki et se on vaikee [opiskeltava ai-

he] mut se on niiku yllättävän kyllä virkistävä semmone että kun rupee miettimään että 

ai nii näinkö tää rakentuu ja muuta että et vois sannoo et kyl se niiku hyvinvointia lisää 

ja toki sitte siinä mieles et laajentaa semmosta niinkun toimintavapautta kyllä et sillä nyt 

jonkunlaista terveysmerkitystä varmaan on ja hyvinvointimerkitystä henkisessä mieles-

sä (H17)

Terveyspääomassa tapahtuneita muutoksia arvioitiin teemahaastatteluiden lisäksi 

verkkokyselyn avulla. Koettua muutosta elämänlaadussa arvioitiin yhdellä BeLL-mit-

tarista poimitulla onnellisuuden tunteen muutosta arvioivalla kysymyksellä sekä ter-

veyskäyttäymisen muutosta mittaavilla väittämillä. Kuten alla olevasta kuviosta käy 

ilmi, onnellisuuden (joka on elämänlaadun indikaattori) lisääntymisen kansalaisopis-

tossa opiskelun ansiosta jonkin verran tai paljon tunnistaa 84 prosenttia vastaajista. 

Samaten noin puolet vastaajista kiinnittää enemmän huomiota terveellisiin elämänta-

poihin ja ruokavalioonsa.
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KUVIO 18 OPISKELUN VAIKUTUKSET ONNELLISUUTEEN JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEEN

Alkoholinkäytön ja tupakoinnin vähenemistä tunnistaa vain muutama prosentti vas-

taajista. Kuten edellä (luku 2.5) kuvattiin, kansalaisopistossa opiskelevat tupakoivat 

ja käyttävät alkoholia jo lähtökohtaisesti vähemmän kuin väestö keskimäärin, joten 

jo lähtökohtaisesti vähäisen käytön vähentymistä kansalaisopistossa opiskelun ansi-

osta tapahtuu ymmärrettävästi vähän. Lisäksi BeLL-tutkimuksen tulosten mukaan 

aikuisopiskelun vaikutus tupakointiin ja alkoholinkäyttöön on monimutkainen: joil-

lakin vastaajilla ja etenkin joissakin maissa (esimerkiksi Espanjassa) nämä jopa li-

sääntyivät opiskelun myötä, mikä voi selittyä kulttuurieroilla ja kurssityyppien eroilla 

(ks. Manninen & Meriläinen 2014, 91–95). Esimerkiksi lähteminen opiskelukaverei-

den kanssa katukahvilaan kurssin jälkeen saattaa olla Espanjassa luontevampaa kuin 

Suomessa.

4.5  HAASTATTELUJEN POHJALTA MUODOSTETUT OPISKELIJATYYPIT
Tutkimuksissa pyritään yleensä tiivistämään tutkittavaan ilmiöön liittyvä laaja infor-

maatio sellaiseen muotoon, että tulokset ovat helpommin tulkittavissa ja ymmärrettäväl-

lä tavalla kuvattavissa. Tähän käytetään yleensä tyypittelyä, kun halutaan kuvata infor-

manttien muodostamien ryhmien keskinäisiä eroja. Tyypittelyssä etsitään informanttien 

taustatekijöistä tai vastauksista sellaisia piirteitä, jotka yhdistävät heitä samankaltaisista 

informanteista muodostuviksi mahdollisimman erilaisiksi tyypeiksi (ryhmiksi).

Tällä periaatteella tässä tutkimuksessa tyypiteltiin 29 haastateltua aikuisopiske-

lijaa neljään opiskelijatyyppiin (Kuvio 19). Erilaisten analyysikokeilujen jälkeen ai-

neistosta löytyi kaksi teemaa, jotka selvästi erottelivat pitkään kansalaisopistossa 

opiskelleet aikuiset toisistaan, joten niiden avulla oli mahdollista muodostaa opiske-

lijatyyppejä, joihin sijoitetuilla informanteilla oli paljon yhteisiä piirteitä. Nämä kaksi 

teemaa olivat (1) opiskelijan kansalaisopistossa suorittamien kurssien aihevalikoiman 

laajuus ja (2) kansalaisopisto-opiskelun merkitys haastatellun elämänkulussa.

32,551,6

24,340,1

12,635,8

2,24,6

2,41,4

 JONKIN VERRAN PALJON 

LISÄNNYT TUNNETTA, ETTÄ KOKONAISUUDEN HUOMIOIDEN OLEN ONNELLINEN (84,1%) 

LISÄNNYT PYRKIMYSTÄNI NOUDATTAA TERVEITÄ ELÄMÄNTAPOJA (64,4%)

LISÄNNYT HUOMIONI KIINNITTÄMISTÄ RUOKAVALIOONI (48,4%)

VÄHENTÄNYT ALKOHOLIN KÄYTTÖÄ (6,8%)

VÄHENTÄNYT TUPAKOINTIA (3,7%)
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KUVIO 18 OPISKELUN VAIKUTUKSET ONNELLISUUTEEN JA TERVEYSKÄYTTÄYTYMISEEN

Alkoholinkäytön ja tupakoinnin vähenemistä tunnistaa vain muutama prosentti vas-

taajista. Kuten edellä (luku 2.5) kuvattiin, kansalaisopistossa opiskelevat tupakoivat 

ja käyttävät alkoholia jo lähtökohtaisesti vähemmän kuin väestö keskimäärin, joten 

jo lähtökohtaisesti vähäisen käytön vähentymistä kansalaisopistossa opiskelun ansi-

osta tapahtuu ymmärrettävästi vähän. Lisäksi BeLL-tutkimuksen tulosten mukaan 

aikuisopiskelun vaikutus tupakointiin ja alkoholinkäyttöön on monimutkainen: joil-

lakin vastaajilla ja etenkin joissakin maissa (esimerkiksi Espanjassa) nämä jopa li-

sääntyivät opiskelun myötä, mikä voi selittyä kulttuurieroilla ja kurssityyppien eroilla 

(ks. Manninen & Meriläinen 2014, 91–95). Esimerkiksi lähteminen opiskelukaverei-

den kanssa katukahvilaan kurssin jälkeen saattaa olla Espanjassa luontevampaa kuin 

Suomessa.

4.5  HAASTATTELUJEN POHJALTA MUODOSTETUT OPISKELIJATYYPIT
Tutkimuksissa pyritään yleensä tiivistämään tutkittavaan ilmiöön liittyvä laaja infor-

maatio sellaiseen muotoon, että tulokset ovat helpommin tulkittavissa ja ymmärrettäväl-

lä tavalla kuvattavissa. Tähän käytetään yleensä tyypittelyä, kun halutaan kuvata infor-

manttien muodostamien ryhmien keskinäisiä eroja. Tyypittelyssä etsitään informanttien 

taustatekijöistä tai vastauksista sellaisia piirteitä, jotka yhdistävät heitä samankaltaisista 

informanteista muodostuviksi mahdollisimman erilaisiksi tyypeiksi (ryhmiksi).

Tällä periaatteella tässä tutkimuksessa tyypiteltiin 29 haastateltua aikuisopiske-

lijaa neljään opiskelijatyyppiin (Kuvio 19). Erilaisten analyysikokeilujen jälkeen ai-

neistosta löytyi kaksi teemaa, jotka selvästi erottelivat pitkään kansalaisopistossa 

opiskelleet aikuiset toisistaan, joten niiden avulla oli mahdollista muodostaa opiske-

lijatyyppejä, joihin sijoitetuilla informanteilla oli paljon yhteisiä piirteitä. Nämä kaksi 

teemaa olivat (1) opiskelijan kansalaisopistossa suorittamien kurssien aihevalikoiman 

laajuus ja (2) kansalaisopisto-opiskelun merkitys haastatellun elämänkulussa.

Suoritettujen kurssien aihevalikoimaa kysyttiin ennakkotehtävänä olleen elä-

mänvirtapiirroksen ja sen pohjalta tehdyn haastattelun alkuosassa, kun vastaajia 

pyydettiin muistelemaan, mitä kaikkia kursseja he olivat elämänsä aikana kansa-

laisopistossa suorittaneet. Suoritettujen kurssien määrä vaihteli välillä 4– ”yli 100” 

(paljon kursseja suorittaneiden oli vaikea muistaa tarkkaa määrää). Myös suoritettu-

jen kurssien aihepiirien määrät vaihtelivat paljon: kaksi haastateltavaa oli opiskellut 

vain yhtä kieltä useita vuosia, kun taas joukossa oli sellaisiakin, jotka olivat opiskel-

leet noin 15–20 eri aiheen kursseja, ja pystyivät myös nimeämään aihepiirit. Tällai-

sia todella usean aiheen opiskelijoita oli yhteensä 13. Tyypillisin opiskeltujen aihei-

den määrä 4–10.

Toinen haastateltuja selvästi erotteleva tekijä oli kansalaisopisto-opiskelun koettu 

merkitys, jota arvioitiin koko haastattelun pohjalta (koetut hyödyt, kansalaisopiston 

rooli elämänkulussa), mutta kysyttiin myös suoraan haastattelun lopussa (”Osaatko 

vielä arvioida, minkälainen elämäsi olisi ollut ja olisi nyt, jos et olisi opiskellut kansa-

lais- tai työväenopistossa?”). Osalla haastatelluista koettu merkitys rajoittuu osaami-

sen lisääntymiseen ja tyytyväisyyteen, että ”on tullut opiskeltua”:

emmä tiedä voiko tässä sanoo että ratkasevasti ois eri tavalla [..] kyllä nää varmaan on 

osaltaan auttanu [..] kaikki tiedot ja taidot mitä ihmisellä on, kykeneväisyys kun on pa-

rempi niin kyllähän sillon periaatteessa on helpompi toimia ja ihminen on tehokkaampi 

ja näin poispäin, [xx] kielitaito ois varmaan heikompi ja [atk-ohjelma] en osais varmaan 

senkään vertaa niin ehkä se (H27)

Tyypillistä näillä opiskelun vähemmän merkityksellisenä kokeneilla vastaajilla on 

myös se, että jos kansalaisopistoa ei olisi ollut tarjolla, olisi samaa asiaa opiskeltu 

muuta kautta tai tehty jotain muuta.

varmaan ois jotain muita kautta kieliä opiskellut tai ylläpitäny niitä mitä on nuorena opis-

kellu ja liikuntaa tietysti sitte harrastanu muulla tavalla [] mutta silti oon tosi ilonen että 

oon näitä käyny (H28).

Toisen ääripään muodostavat ne kolme haastateltavaa, joille kansalaisopistossa opis-

kelu on ollut todella merkittävä, vaikeasta taustasta tai elämäntilanteesta pelastava ja 

voimauttava kokemus. Nämä vastaajat kuvaavat opiston merkitystä esimerkiksi seu-

raavalla tavalla:

No emmä ti, jos jos nyt ihan oikein raadollisesti rupee niinku ajattelee ni mä en välttämät-

tä istuis täs nytte [ellen olisi opiskellut kansalaisopistossa]. (H3)

kyl must just se oli hirveen tärkee sillon et se oli se oli hirveen matala kynnys tulla [kansa-

laisopistoon] et kun sillon oli [elämässä] semmonen vaihe, että uskaltaako sitä mennä mi-

hinkään. (H4)
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Varsin yleisiä ovat myös aikuisopiskelun tavanomaiset koetut hyödyt, joita tutkimuk-

sissa on paikannettu aiemminkin. Näitä nostavat esiin etenkin kurssien suurkulutta-

jat kuvatessaan opiskelun merkitystä:

[Elämäni olisi] tavattoman paljon köyhempää, siis en tarkota rahallista köyhyyttä, tavat-

toman paljon köyhempää, kyl se mun elämäni sisältöä on paljon, ihan välttämättömyys. 

(H29)

Näiden kahden erottelevan tekijän (kurssiaiheiden määrä ja kansalaisopistossa opis-

kelun merkitys) avulla syntyy nelikenttä, jossa pystyakselin muodostaa kansalaisopis-

to-opiskelun koettu merkitys ja vaaka-akselin kurssien aihevalikoiman laajuus. Kun 

29 haastatteluun osallistunutta aikuisopiskelijaa sijoitettiin nelikenttään, saatiin ai-

kaan kuviossa (Kuvio 19) esitetty tyypittely. Opiskelijatyypit on nimetty erilaisten 

tyyppiin sijoittuvia vastaajia yhdistävien taustamuuttujien ja ominaisuuksien pohjal-

ta. Esimerkiksi Kieltenopiskelijat erottuvat muista selvästi kielikurssipainotuksen, 

vähäisemmän kurssimäärän ja kapean aihevalikoiman pohjalta (kaksi on opiskellut 

vain yhtä kieltä monta vuotta, muilla on ollut useampi kieli ja muutama muun aihepii-

rin kurssi). Heillä myös opiskelun merkitys rajautuu pääosin konkreettiseen kielitai-

don lisääntymiseen ja siitä saatuun hyötyyn (esimerkiksi vapaa-ajan matkailun lisään-

tyminen, vientityöhön liittyvän osaamisen lisääntyminen). 

KUVIO 19 HAASTATTELUJEN POHJALTA MÄÄRITELLYT KANSALAISOPISTON OPISKELIJATYYPIT

OPISKELULLA SUURI MERKITYS

OPISKELULLA PIENI MERKITYS

KIELTENOPISKELIJAT

VOIMAUTUJAT

SUURHYÖTYJÄT

HARRASTAJATKA
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Opiskelijatyyppien erot ja pääpiirteet on kuvattu alla olevassa taulukossa. 

TAULUKKO 16 KANSALAISOPISTON OPISKELIJATYYPPIEN KUVAUS

TYYPPI KUVAUS KANSALAISOPISTON MERKITYSTÄ 
KUVAAVIA ILMAISUJA

TYYPPIIN 
SIJOITTUVAT 
INFORMANTIT

Kieltenopiskelijat (7) Kurssivalinnoissa painottuu yksi tai useampi kieli 
lähes ainoina aiheina, osallistumissyissä painottuu 
oppiminen ja päämäärä. Opiskelun koettu merkitys 
painottuu kielitaidon parantumiseen ja sen 
tarjoamien mahdollisuuksien lisääntymiseen.

ei olisi tullut reissattua; vähemmän 
tulisi seurattua [maa, jonka kieltä 
opiskellut] asioita

H23, H25, 
H27, H11, 
H22, H14, H18

Harrastajat (12) Ovat opiskelleet hyvin laajasti eri aiheisiin liittyviä 
kursseja. Osallistumissyissä painottuvat toiminta ja 
muutamilla myös päämäärä. Opiston merkitys on 
lähinnä harrastusmahdollisuuksien tarjoaja. 

muuta kautta olisin opiskellut; olisin 
tehnyt jotain muuta

H1, H5, H8, 
H26, H28, 
H15, H17, 
H20, H10, 
H13, H16, H19

Suurhyötyjät (7) Kursseja paljon ja laaja aihevalikoima, 
osallistumissyissä painottuvat toiminta ja 
oppiminen. Opiskelun koettu merkitys on suuri, 
hyötyjä tunnistetaan paljon.

aikamoinen vaikutus työuraani; 
ei olisi mitään käsitystä näistä 
tiedoista ja taidoista; elämänsisältö; 
välttämättömyys

H2, H6, H7, 
H12, H29, 
H21, H9

Voimautujat (3) Laaja kurssi- ja aihevalikoima, osallistumissyissä 
painottuvat päämäärä ja oppiminen, mutta myös 
toiminta. Opiskelun merkitys näkyy monien 
hyötyjen lisäksi vaikeasta elämäntilanteesta 
selviytymisenä ja oman elämän haltuunottona.

en istuisi tässä [ilman opistoa]; uusi 
elämä

H3, H4, H24

Opiskelijatyyppien eroja voi kuvata myös muutamien tilastollisten tunnuslukujen 

avulla, vaikka kyseessä onkin teemahaastatteluaineisto ja laadullinen analyysi. Haas-

tattelussa pyydettiin vastaajia arvioimaan elämänsä aikana suorittamiensa kurssien ja 

opiskelemiensa aiheiden määrä, joten näistä voidaan laskea keskiarvot. Lisäksi opis-

kelun tuottamien koettujen hyötyjen laadullisessa teemoittelussa käytettiin löydetty-

jen teemojen frekvenssien laskemista (ks. luku 3.3), jolloin vastaajakohtaisista koettu-

jen hyötyjen määristä voidaan laskea tyyppikohtaiset keskiarvot. Keskiarvot kuvaavat 

siis sitä, miten monta erilaista hyötyä vastaaja on tunnistanut ja maininnut haastat-

telussa. Koettujen hyötyjen määrää kuvaava keskiarvo on vain karkea tunnusluku, jo-

ka kuitenkin kuvaa kansalaisopistossa opiskelun merkitystä opiskelijatyyppien osalta. 

Alla olevassa taulukossa on kuvattu opiskelijatyyppien keskeiset erot. Kolmen tyypin 

kohdalla kurssien määrän hajonta on erittäin suuri, minkä vuoksi taulukkoon on mer-

kitty myös kurssien määrän vaihteluväli. Esimerkiksi Harrastajilla pienin kurssien 

määrä oli 4, aktiivisin oli suorittanut arvionsa mukaan 100 kurssia. Kurssien aiheissa 

ja hyötyjen määrissä tyyppikohtaiset hajonnat ovat paljon pienempiä. 
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TAULUKKO 17 OPISKELIJATYYPPIEN EROJA KUVAAVAT TUNNUSLUVUT

KURSSEJA AIHEITA HYÖTYJEN MÄÄRÄ

Tyyppi vaihteluväli keskiarvo hajonta vaihteluväli keskiarvo hajonta keskiarvo hajonta

Kieltenopiskelijat (7) 4–12 7,6 3,2 1–4 2,9 1,3 8,4 2,0

Harrastajat (12) 4–100 20,6 27,3 3–19 8,9 4,8 8,7 3,1

Suurhyötyjät (7) 7–70 29,9 22,1 7–20 12,9 5,0 12,0 3,6

Voimautujat (3) 6–50 25,3 22,5 3–14 8,3 5,5 12,0 4,4

Kuten taulukosta on havaittavissa, Kieltenopiskelijat eroavat selvästi muista ryhmistä: 

kursseja ja aiheita on selvästi vähemmän kuin muilla tyypeillä, ja myös hyötyjä tunnis-

tetaan vähiten. Harrastajat tunnistavat hyötyjä lähes saman verran, mutta heillä kursse-

ja ja aiheita on selvästi enemmän. Eniten kursseja ja aiheita on Suurhyötyjillä, mikä hei-

jastuu myös tunnistettujen hyötyjen suurempaan määrään. Saman verran hyötyjä ovat 

tunnistaneet Voimautujat, joilla kuitenkin on hieman vähemmän kursseja ja aiheita.

Opiskelijatyypit kuvataan tarkemmin seuraavissa alaluvuissa hyödyntäen tyyp-

piin sijoittuvien haastateltujen haastattelulainauksia.

4.5.1 ”KIELTENOPISKELIJAT”

Kieltenopiskelijoilla opiskelupolku kansalaisopistossa on alkanut kielikursseista ja 

osallistumissyynä korostuu kielitaitoon liittyvän osaamisen lisääminen ja mahdolli-

nen työssä tai arjessa kielitaidosta saatava hyöty. Sen sijaan toiminnalliset osallistu-

missyyt eivät heitä kiinnosta. Osa opiskelee elämänsä aikana vain kieliä, osa jopa yhtä 

ainoaa kieltä useita vuosia. Joillakin tyyppiin sijoittuvilla mukaan tulee myös muita, 

lähinnä liikunta-aiheisia kursseja. Opiskelun tuottamia hyötyjä Kieltenopiskelijat tun-

nistavat muita tyyppejä vähemmän, ja ne liittyvät lähinnä kielitaidon paranemiseen. 

Kiinnostuksen kielikursseja kohtaan on yleensä käynnistänyt joko matkailu tai 

työssä tai arjessa esiin tullut kielitaidon tarve. Yksi pääasiassa vain kielikursseja kurs-

sihistoriansa aikana suorittanut opiskelija kuvaa ensimmäiselle kurssille hakeutumis-

taan ja sitä seuraavien kurssien osallistumissyitä seuraavasti:

toi [kielen 1] opiskelu niin sit se rupes innostamaan mua ehkä ensimmäisen intterailin jäl-

keen […] aattelin että olispa se hienoo jos oikeen pääsis keskustelemaan näiden ihmisten 

kanssa ja niin mä sitten menin [kotikaupungin opistoon] sitähän mä jatkoin sitten opiske-

lua niin aika tiiviisti pitkään ja välillä tuota […] myös vähän [kieltä 2] preppasin siellä ja 

tuota no sitten kun muutettiin [toiseen kaupunkiin] niin sit täällä oli ensin toi [kieli 1] mi-

hin mä […] en oikeen löytäny oikeeta aikaa enkä oikeeta semmosta kurssia ja sitten musta 

tuntu että mä tartten enemmän [kieltä 2] niin sitten mä se [kieli 1] jäi nyt sinne tonne vä-

hän taka-alalle ja nyt tää [kieli 2] ollu missä mä oon käyny aika pitkään. (H25)
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Kurssien tuomia hyötyjä yksi haastateltava kuvaa näin:

tää [x-kielen] kielikurssi tää on ollu sikäli hyvä että kielitaito on parantunu ja vanhat asiat on 

palautunu mieliin ja on tullu ehkä vähän enemmän uskallusta puhua [x-kieltä]  ja varmaan vä-

hän kirjottaakin sitä [..] ja nyt oon koittanu vähän kirjottaa tommosta siis ihan [x:n]  kieltä [..] 

ja sit se että tommonen pidempi kurssi niin siinä on kuitenkin sellasta tavallaan määrätietosta 

[..] toistaseks mitään merkittävää hyötyä ei nyt suoranaisesti oo tästä [x-kielestä]  ollu [..] kyllä 

ne valmiudet aina paranee keskimäärin niin kyl mä uskosin et siitä varmaan hyötyä on (H27)

Sama henkilö on varovainen arvioidessaan kielitaidon parantumisesta mahdollisesti 

syntyviä työhön (tai tässä tapauksessa luottamustehtäviin) liittyviä hyötyjä:

mä oon saanu on enemmän semmosia luottamustoimijuttuja, ja en mä nyt tiedä voidaan-

ko sellasta määrittä sellasta hyötyä [..] kielitaito oli kyllä ennen tän kurssin alottamista si-

tä luokkaa että yhteen sanaan mahtuu vähintään kaks virhettä -- kyl mä nyt uskosin että 

pitemmällä aikavälillä hyötyä on [..] tää on ehkä niin pieni kuitenkin vielä siis niin vähäi-

siä määriä nimenomaan kansalaisopiston järjestämät [suoritetut kielikurssit] et emmä 

tiedä voiko tässä sanoo että ratkasevasti ois eri tavalla (H27)

Muut Kieltenopiskelijat sen sijaan tunnistavat hyvin erilaisia palkka- tai vapaaehtois-

työhön liittyviä laajempia hyötyjä:

joo kyllä et joskus jos on meilläkii kun minä oon [x-alalla] missä oon nin tuota nin meillähä on 

[x-maalaisia] ja näitä tämmösiä muita […] ihan että osaa jo niinkun tervehtiä ja ohjata ja täm-

möstä että niinkun siitä on ollu jo hyötyä […] heitä huomioidaan omalla kielellään (H18)

en ois yhtään reissua heittäny [x-maahan] sit siinä tuli näitä [vapaaehtoistöitä x-maassa] 

ja sitä kautta se kielen opiskelu ja tänä vuonnaki tullee [matkoja] (H14)

4.5.2 ”HARRASTAJAT”

Harrastajille on tyypillistä elämän aikana suoritettu suuri määrä eri aiheisia kursseja. 

Tyyppiin sijoittuvat haastateltavat tuntuvat olevan kaikkiruokaisia kurssien aiheiden 

suhteen, ja osallistumista motivoivat eniten toiminnalliset ja välineelliset syyt. Suu-

resta kurssi- ja aihemäärästä huolimatta Harrastajat tunnistavat opiskelun tuottamia 

hyötyjä saman verran kuin Kieltenopiskelijat, joilla suoritettujen kurssien määrä on 

vain kolmannes Harrastajien kurssimääristä. Kansalaisopiston merkitys on tälle opis-

kelijatyypille harrastusmahdollisuuden tarjoaja, jolle tarvittaessa löydettäisiin joku 

korvaaja muista harrastusmahdollisuuksista.

Kursseja valitaan innokkaasti, jopa ”haalimalla” hyvin erilaisia aiheita. Kaksi pal-

jon eri aiheita elämänsä aikana opiskellutta henkilöä kuvaa kurssihistoriaansa näin:

ensimmäinen kurssi on ollu [x-vuotiaana vuonna 19xx] konekirjoituskurssi täällä [kau-

punki] [..] sitte oli semmosia kun [kieli 1] ja [kieli 2] kävin lukemassa täällä […] ja sitte 
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oli tuota siellä alotin [liikunta 1] ja [liikunta 2] […] oli ATK kurssi […] ja [liikunta 3] sit-

te oli semmonen ku tuota [tanssikurssi] puolison kanssa ja sitte oli joitakii ruokakursseja 

en muista niin tarkalleen mitä mutta ja sitte alotin tuota ööö hetkinen [20xx] alotin tuota 

[kielen 3] lukemisen ni kävin semmosen [x-maan] matkailu kevväällä ja sitte minä innos-

tuin nin sitten syksyllä alotin sen [kielen 3] kurssin sitä aika monta vuotta luin sitten alo-

tin [kielen 4] kielikurssin […] sitte jossakii vaiheessa alotin [kielen 5] siitäkii onkohan ois-

kohan viides vuos nyt ja tänä syksynä sen [kielen 6 aloitus] (H16)

niin sen [valokuvaukseen liittyvän kurssin] mä oon pannu 20xx [elämänvirtapiirrokseen] 

mä oon pari kertaa ollu sillä kurssilla, sitten on ollu [kädentaitokursseja 2 kpl] ja luentoja 

oon koko ajan käyny [..] viime vuonna oli [xx kaupungin nimi]-aiheisia, mutta ne on ollu 

sellasia yhteiskunnallisia [..] ja sit nyt kun mä [20xx] niin nyt mä oon käyny yhellä luen-

nolla ja sitten oon ilmottautunu [käsityöaiheiselle] kurssille (H26)

Harrastuspainotteisuutta kuvastaa myös seuraava lainaus, jossa nousee esiin kaksi 

toiminnallista osallistumissyytä (harrastus arjen vastakohtana ja sosiaalinen vuoro-

vaikutus):

siitä arjesta irtautumista ja ihmiskontakteja tietysti hyötykin sitten on siinä kaikki yhessä 

mutta varmasti aika paljon se oli se just se arjesta pois (H16)

Harrastajille ominainen hyötykategoria on fyysinen hyvinvointi, mikä näyttäisi synty-

vän erityisesti liikuntakurssien kautta. Myös kielikurssit nähdään aivojumppana:

kyllä niistä liikuntaharrastuksista o ollu varsinkin kun just oli niitä rupes olemaan niitä kipuja 

ni esmerkiks se [x-jumppa] oli hirmu hyvä sitten siinä vaiheessa ja sillon aikasemmin oli myös 

se [liikuntakurssi] oli että huomas että ku oli joulutauko ni selekä o heti kippeyty ja muuta että 

siitä oli [hyötyä kivun hallinnassa] joo nii [kielikurssit] se on aivojen haastamista (H16)

Kurssit antavat myös itseluottamusta, mutta ennen kaikkea elämänsisältöä:

no on se antanu itsevarmuutta ja tota ikinä ei oo ollu semmosta tunnetta että ei oo mitään 

tekemistä että et se on täyttäny mun elämäni että opisto on ollu niin vahvasti mun elämäs-

sä sen yli [x vuotta] että et ei mun oo tarvinnu hakeutua mihkää muualle et ei oo ollu sillai 

että mitä nytten [tekisi] Kaikkea oon opiskellu opistossa mutta en kieliä et mul ei oo siihen 

ollu rohkeutta lähtee (H26)

Työhön ja arkeen liittyviä hyötyjä tuodaan esiin jonkun verran, mutta ei mitenkään 

suuressa määrin: 

no kyllä tota mä oon ollu [erilaisissa suorittavan tason työtehtävissä] etten mä siellä töissä ni 

oo tarvinnu mitään jo, mutta kyllä ne on auttanu työelämäänkin siis [..] no ainakin semmoseen 

yhdessä toimimiseen ja ryhmässä olemiseen että en mä nyt muuta osaa sanoa (H26)

No avarakatseisempi ja ja tota ehkä vähän älykkäämpi [naurahtaa] […]. Kyllähän se 

avartaa elämää kun sä katsot filmiä ja sä ymmärrät eikkä sun tarttee tekstejä (H1)
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Harrastajille tyypillistä kansalaisopiston merkitystä kuvaa seuraava lainaus, jossa vas-

taaja arvioi olisiko elämä ollut erilaista ilman kansalaisopiston kursseja:

Olisi ollut koska no siinä on just et esimerkiks mä oon et huomannut kun just nyt on nää sekä 

[kieli 1] että [kieli 2] menossa niin mä luen kirjoja vähemmän koska siinä menee kuitenkin aikaa 

kans tähän valmistamiseen et jos ei olis näitä kursseja niin mä lukisin kirjoja (H1)

Samalla tavalla moni Harrastaja suhtautuu kansalaisopistoon lähinnä edullisten har-

rastusmahdollisuuksien tarjoajana, jolle voi tarvittaessa etsiä vaihtoehdon esimer-

kiksi yksityisen puolen kurssitarjonnasta, tosin korkeampi hinta rajoittaa tätä mah-

dollisuutta osalla vastaajista. Harrastusmahdollisuus koetaan siis tärkeäksi, mutta 

opiskelusta ei haeta muita hyötyjä, eikä niitä terveyshyötyjen lisäksi kovin paljon tun-

nisteta, tai ainakaan tuoda esille haastattelutilanteessa.

4.5.3 ”SUURHYÖTYJÄT”

Suurhyötyjät ovat eniten kursseja ja kurssiaiheita läpikäyneitä opiskelijoita. Osallis-

tumista motivoi eniten oppiminen ja sosiaalinen vuorovaikutus. He myös tunnistavat 

enemmän hyötyjä kuin Harrastajat. Hyödyissä painottuvat muita tyyppejä enemmän 

minäpystyvyyden lisääntyminen, sosiaalinen osallistuminen, työhön liittyvät hyödyt, 

fyysinen hyvinvointi, perheeseen liittyvät hyödyt ja opiskelumotivaation lisääntymi-

nen. Kansalaisopiston merkitystä kuvaavina ilmaisuina he käyttävät termejä kuten 

”välttämättömyys” ja ”henkireikä”. 

Eräs haastateltava kertoo osallistuneensa ensimmäiselle kansalaisopiston kurs-

sille eräänlaisena jatkeena ammatilliselle tutkinnolleen, joka liittyi samaan aiheeseen 

kuin ensimmäinen kurssi.  Opiskelija kuvaa opiskelupolkunsa alkua ja laajentumista 

näin:

kun kävin [ammatillisessa koulutuksessa] sen [x-alan linjan] ni siitä innostuin sitte [osal-

listumaan ensimmäiselle kurssille]. […] tääl on nii mahtava tarjonta. [Toisen aiheen x-

kurssille osallistuin] siinä vaiheessa kun mulla tuli se irtisanominen sieltä töistä ni mä il-

meisesti hain vähän semmosta jotaki terapiaa siihen elämäntilanteeseen. [Kielikurssille 

osallistuin] vähän niinku ajatellen niinku et siitä vois olla apua vaikka tulevaisuuden työn-

haussa tai työpaikassa. [Kaksi taidekurssia] no ehkä innostuksen sain tästä [x-taidekurs-

sista] […]. Tietenki on kiinnostus on aina ollu […] kädentaidot ne on kyllä kiinnostanu ja 

semmoset taideaineet että niitä on kyllä ollu ihan todella mahtava harrastaa sitten täällä 

ja kokeilla erilaisia uusia juttuja (H12)

Monilla haastateltavilla opisto on ollut vastapaino työlle tai työuralla koetuille vas-

toinkäymisille ja kansalaisopistosta on haettu jaksamista, mielihyvää ja jopa henkis-

tä hyvinvointia:
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on lisänny semmosta henkistä hyvinvointia kaikin tavoin että jos on ollu jotenki semmo-

ne alavireisempi kausi ni kyllä niille kursseille on aina kiva mennä sitten […] kiva on tulla 

[liikuntakursseille] kyllä varmasti sitä kautta että ku liikkuu ni pysyy terveempänä ja vir-

keempänä ja pirteämpänä […]. Sit näistä muista kursseista sitten mieli pysyy virkeänä ja 

toiki on hirmu kiva tulee samalla nauruterapia aina tuolla [x-kielen keskustelukurssilla] 

siel on hirmu kiva hauska opettaja (H12)

sillon mä olin jotenkin, mul oli hirveen hirveen väsynyt [olo]. Mul oli semmonen ehkä ol-

lu niinku jotenkin semmonen jonkin näkönen burn outti tai joku myös semmonen ja ehkä 

semmonen niinku elämän kriisi siinä kohti. Et mä mietin tosi paljon et mitä mä niinku yli-

päätään elämällä haluun niinku tehä. Mä olin ollu 11 vuotta sillon [organisaatio] ja sit jo-

tenkin tuntu että tää on niinku nähty ja semmonen totaalinen semmonen niinku fed up. 

Et niinku et et niinku hyi helvetti mä en haluu mitään. Ja sillon mä kiinnostuin ehkä taas 

enemmän semmosest niinku hyvinvointi tyyppisest jutust. [H7]

Suurhyötyjät tunnistavat nimensä mukaisesti eniten erilaisia opiskelun tuottamia 

hyötyjä haastattelutilanteessa. Haastateltavat kuvaavat niitä esimerkiksi seuraavilla 

tavoilla. Ensimmäinen lainaus kuvaa, miten haastateltava mieltää kansalaisopiston 

tuottamat laajemmat hyödyt sivutuotteeksi: 

Haastateltava: Tiäks mitä. Mä sanosin nyt näin, että pääasiassa mä en oo varmaan yh-

dellekään kurssille ikinä menny sen takia et mul on siit hyötyy. Sen sijaan kylläki siit et mul 

on ollut siit iloo. Täällä niin ku yhteenvedon omasesti voin sanoo näin. 

(Haastattelija: Et oo menny kurssille [hyötyjen takia], mut onko kurssit tuottaneet hyötyä?)

Haastateltava: On ne, totta kai. Siis ihan taloudellistaki hyötyä ja terveydellistä hyö-

tyä. Niin ku sivu, no mut mä pidän niit sivutuotteina. […] no kyllähän siihen niinku iso iso 

aukko niinku tulis ihan pakko sanoo ku mä oon kuitenki käyny niin paljon kaikenlaista […] 

no ei niinku varmaan ois mitään käsitystä mistään näistä esim kädentaitoihin liittyvistä 

asioista […]. Kyllä nää niinku kaikenkaikkiaan on antanu todella paljon (H12)

Siis kyl mä luulen, et se ois ollu varmaan paljon jotenkin niin ku ilottomampi, paljon niin 

ku semmonen et koska kyl mä niin ku nautin siit käsillä tekemisest ihan kauheesti, et se on 

ollu semmonen niin ku jotenkin kyl henkireikä ja semmonen niin ku ilon tuoja ehdottomas-

ti elämään. Ja se on must on jotekin hyvä niin ku tietää et sit aina niin ku voi joka syksy ai-

na kattoo jotenkin niin ku et mitäs mitä niin ku, et se mahdollisuus niin ku on, se ovi on au-

ki, jotenki niin ku mennä. Sekin on must jotenkin aika semmonen helpottava, helpottava 

tieto. Et tietää, että kun se tarve tulee, niin siellä on paikka mihin mennä. (H7)  

Jälkimmäisessä lainauksessa tulevat hyvin esiin ne monet hyödyt, joita erityisesti 

Suurhyötyjät kokevat saavansa kansalaisopistossa opiskelusta. Lainaus selittää osal-

taan myös osallistumisen kasautumista ja laajaa kurssimäärää (voi joka syksy aina 

kattoo jotenkin niin ku et mitäs [kursseja on tarjolla]).
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4.5.4 ”VOIMAUTUJAT”

Voimautujiin sijoittuu kolme haastateltavaa. Kyseessä on selvästi erottuva osallistu-

jatyyppi, jonka elämänkulkua leimaa vaikea elämäntilanne tai useampien elämänkul-

kuun liittyvien vaikeiden kokemusten yhdistelmä. Taustalla voi olla lapsuuden trau-

maattisia kokemuksia, aikuisiällä koettu huono avioliitto tai vaikea avioero, läheisten 

kuolema – ja myös näiden yhdistelmiä. Tyyppi vastaa hyvin aikuiskasvatuskirjallisuu-

dessa kuvattuja transformatiivisen oppimisen käynnistävien ”pysäyttävien kokemus-

ten” (Mezirow 1998) kokijoita, joilla elämässä koettu kriisi käynnistää merkittäviä, 

elämää suuntaavia ja voimauttavia oppimisprosesseja.

Verrattuna muihin tyyppeihin Voimautujilla koetuissa hyödyissä nousee vahvim-

min esille oman toimijuuden tunteen ja henkisen hyvinvoinnin vahvistuminen. Opis-

kelu on myös selvästi ollut merkittävässä roolissa kaikkien kohdalla, joko auttanut ai-

kuisiällä kohdattujen kriisien yli tai suuntaamalla elämänkulkua uusille urille. 

Mut liittyen mun ihan lapsuuden lähtö niinku läh ihan lähtökohtiin niin et sanot sanotaan 

mä oon lähteny aika semmosesta aika pohjalta (H3)

Ensimmäiselle kurssille hakeutuminen on liittynyt yhdellä henkilöllä omaan taus-

taan, eli henkilö oli ollut kiinnostunut oppimaan tiettyjä asioita omaan henkilöhistori-

aan liittyen. Toinen haastateltu kaipasi työssä ja omassa arjessa kohdattujen vastoin-

käymisten vastapainoksi paluuta nuoruudenaikaisen harrastuksen pariin, ja kuvaa 

kansalaisopistoon hakeutumistaan näin:

Etsin kansalaisopiston kurssiesitteestä sitten [x-aiheen] kurssin ja sitten menin sinne ja 

innostuin heti ihan hirveesti […] ja sit mä rupesin niinku huomaamaan et aijaa että mä 

en ollu oikeesti tienny et kansalaisopisto on niin laaja ja tääl on niin korkeetasosta ope-

tusta ja kaikkee et se oli mulle kyl ihan täys yllätys että et tota niin sit vaan rupesin pu-

humaan et aijaa et oisko mahdollisuus vielä sitä sitä ni. Sit vaan se mun […] opettaja nii 

se sitte tota ohjas et joo et ilman muuta et jos on kiinnostunu niin hän voi mua suositel-

la tonne [x-kursseille] ja tota sitte seuraavan vuonna alotin sitte siellä ja sitte pikkuhil-

jaa se vei mennessään (H4)

Opistoon hakeutuminen ja kurssien määrän lisääntyminen osoittautui henkilön kan-

nalta merkittäväksi kokemukseksi, ”uuden elämän avaajaksi”:

No tavallaan tietysti ihan perus, perus juttua että koen että mulle aukesi ihan uusi elä-

mä tavallaan tän kautta, osittain perustuen tohon vanhaan [harrastus]pohjaan mikä on 

mutta tota, kun jotenkin olin kuvitellut et tämä on suljettu ovi jo nii se on niinku et koen et 

on niinku uusi vaihe elämässä alkanut et olen löytäny tän uudestaan ja, tavallaan et sitä 

kautta mun mielest se tietysti vaikuttaa tähän yleiseen henkiseen hyvinvointiin ja sanoi-

sin että välillisesti (H4)
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Yhdellä henkilöllä kansalaisopistoon on aluksi vetänyt vahva tarve opiskella matalan 

pohjakoulutuksen päälle jotain, mikä mahdollistaisi joskus tulevaisuudessa myös am-

matinvaihdon. Haastateltava kuvaa tätä näin:  

mulla oli kauhee tarve saada opiskella mä häpesin omaa ammattiani tätä niinku sanottu 

mä olin [x-ammatissa] niin mun mielestä se ei siihen aikaan ollu mitenkään arvostettua, 

nykyään se, nykyään on […] vaikka siinä vaaditaan mun mielestä aika kovaakin ammat-

titaitoo, ja arvostusta ei ollu ja mä häpesin ja mä aattelin että mä opiskelen itteni johonkin 

muuhun ammattiin ja niin musta tuli sitten [uusi ammatti] (H24)

Myöhemmin haastattelussa kyseinen henkilö kuvaa kansalaisopistossa opiskelun 

merkitystä näin:

jos en ois käyny [tiettyjä kansalaisopiston kursseja] niin ikinä minusta ei olis tullu [uusi 

ammatti] enkä olis mitään tota näitä [uuteen ammattiin liittyviä] kursseja saanu suori-

tettua […] ilman tätä [kansalaisopistoa] musta ei olis ikinä tullu [uusi ammatti] enkä olisi 

suorittanut näitä [uuteen ammattiin liittyviä] erilaisia tutkintoja sun muita (H24)

Kaksi henkilöä kuvaa kansalaisopistossa opiskelun merkitystä eräänlaisena toimijuu-

den lisääntymisenä, joka on mahdollistanut vaikeasta elämäntilanteesta selviytymi-

sen:

On niinku tavallaan niinkun metaforisesti mä oon tullu aika pohjamudista mä oon päässy pin-

nalle mut sitten niinku nää on antanu sitte semmosta semmost niinku sanotaan kelluketta ja 

semmosta pelastusrengasta et et mä en vajoo sinne takasin et mä enää mul ei oo enää sitä pel-

koo periaatteessa mul on nytte se iso iso iso iso semmonen koko elinikänen vyyhti ni se on aika 

paljon käyty läpi että että se on. Tiettyjä asioita joiden kans joutuu elää loppuelämänsä mutta 

siis sanotaan niinku kuitenkin ny nyt niinku pysytään pinnalla kuitenkin. (H3)

[…] miten huolehtii omasta jaksamisestaan ja tämmösestä niin muun muassa sit totesin 

että pyrin siihen että elämä on työpai työn ulkopuolella ja sitten sanoin just että harras-

tusten kautta että et täältä saa myös niitä onnistumisen kokemuksia ja se vaikuttaa siihen 

yleiseen niinkun itseluottamukseen ja hyvään oloon, joka sitten mielestäni heijastuu sit-

ten ihan tuohon työhönkin, että sitte tulee semmonen tota on semmonen vahvempi olo sit-

te siellä et tota et kun välissä jos on siellä hankalaa ni tuntuu että vaan niinku tota, en nyt 

voi käyttää sanaa [kirosana] mutta siis [kirosana] tulee vaan niinku jotenkin ni sitte, kiva 

kun välil täältä täällä saa jotain semmosta tota positiivista palautetta ja hyvän ol tommo-

sia onnistumisia tunteita (H4)

Myös toinen haastateltava nostaa toimijuuden tunteen lisääntymisen ja voimautumi-

sen esille seuraavalla tavalla, kun häneltä kysytään, millaista elämä olisi ollut ilman 

kansalaisopistoa:

Hyvin ykstoikkoinen varmasti ja tota, tota tota joo ja mun [aviopuoliso] ois viel pääs-

sy nujertaa mut enemmän koska mulla on ollu huono avioliitto […] niin tämä opiskelu on 
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kasvattanut mulle semmosta henkistä vahvuutta. […] kasvattanu silleen niinku henkisesti 

vahvemmaks ihmiseks toi opiskelu kun tota noin ihminen joutuu huonoon avioliittoon toi-

sen kanssa niin sillon tommonen opiskelu voi olla tosi virkistävää ja auttavaa päästä niin-

ku omille jaloilleen […] pysty sanoo takasin […] niin vahvistuin, sanoin takasin ja lopulta 

sain vietyä eronkin läpitte sit […] voi olla että en ois eronnu jos en ois käyny näitä kursse-

ja, kyllä mä melkein veikkaan, en tiiä voi olla että mä oisin sairastunu paljon aikasemmin 

jos en oisi käyny näitä, henkisesti, mä en oisi niinku kestäny sitä mutta tää kaikennäkönen 

opiskelu oli ja nää harrastukset niin ne on yksiä jotka pitää niinku elämässä kiinni kun jos 

on huono avioliitto niin sillon kun käyt kaikennäkösillä kursseilla niin et kerkee ajatteleen-

kaan sitä huonoo avioliittoa, että kaikista kursseista on ollu todella hyötyä niinku mielen-

terveydelle ja henkiselle vahvuudelle (H24)

Kaksi Voimautujien tyyppiin sijoittuvaa henkilöä tiivistää kansalaisopiston suuren 

merkityksen elämänkulussaan näin:

No emmä ti, jos jos nyt ihan oikein raadollisesti rupee niinku ajattelee ni mä en välttämättä is-

tuis täs nytte. Siis ei sen takia että että on tähän vaan tämän [haastattelun takia tullut] vaan yli-

päätäänkään että. Et kyl nää [kurssit] niinku on antanu semmosta […] energiaa (H3)

[…] voin jättää terapian ja voin jättää niinkun tämmöset tämmöset tämä ja mielialalääki-

tystäkin oli jossain vaiheessa nii  tavallaan semmoset olen sitten et niinkun tietyllä tavalla 

olen saanut terveen paperit niistä […] ehkä semmonen et joskus tuntuu että kotonakin on 

että ei jaksa tehdä yhtään mitään mut sitte on niinku ainoo mihin jaksan lähtee on et läh-

den lähdenpäs nyt tota [kansalaisopistoon] vaikka on ihan puhkipoikki mut sit kun on vä-

hän aikaa [kurssilla] niin sit on taas, et se on niinku ihan konkreettinen et ha-aa-aa onpas 

tää taas ihanaa ja siit saa niinku semmosta voimaa ja sitte ehkä jaksaa taas tehdä jotain 

muutakin, et se on musta ihan konkreettinen tunne kyllä. (H4) 

Nämä neljä kansalaisopiston opiskelijatyyppiä (Kieltenopiskelijat, Harrastajat, Suur-

hyötyjät ja Voimautujat) on siis määritelty antamaan eräänlainen kokonaiskuva kan-

salaisopistojen aikuisikäisistä vakioasiakkaista. Lisäksi se kuvaa erilaisia opiskelu-

polkuja kulkeneita opiskelijoita, ääripäinä muutamiin kielikursseihin paneutuneet ja 

todella laajan kurssi- ja aihevalikoiman läpikäyneet aikuiset. Myös opiskelun merki-

tys vaihtelee ryhmittäin: osalle se on ollut harrastus tai kielitaidon parantamisen mah-

dollisuus, osalle taas hyvinvointia ja muita hyötyjä tuottava merkittävä opiskelumah-

dollisuus. 

Kuten kaikki ihmisten tyypittelyt, tämäkin on karkea, suuntaa antava kuva siitä, 

millaisia kansalaisopistossa opiskelevat aikuiset voisivat olla. Se perustuu laadulliseen 

(vaikkakin riittävän laajaan, n = 29) teemahaastatteluaineistoon, ja kuvaa siten vain 

haastatteluihin valikoituneita kansalaisopiston vakioasiakkaita. Vielä laajemmasta 

haastatteluaineistosta olisi saattanut löytyä lisätyyppejä. 
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4.6 MAHDOLLISET TALOUDELLISET VAIKUTUKSET
Yksi tämän tutkimuksen tavoitteista on paikantaa kansalaisopisto-opiskelun mahdol-

lisesti tuottamia taloudellisia vaikutuksia, kuten luvussa 2.2 kuvattiin. Näitä arvioitiin 

hyötyjen tapaan sekä verkkokyselyn väittämillä että laadullisesti avokysymyksillä ja 

teemahaastatteluissa. 

4.6.1  TALOUDELLISET VAIKUTUKSET KYSELYVÄITTÄMIEN VALOSSA

Verkkokyselyssä (n = 5 214) kansalaisopisto-opiskelun mahdollisia taloudellisia vai-

kutuksia kysyttiin kolmella hieman erilaisella väittämäsarjalla. Ensimmäisessä vas-

taajille esitettiin sarja ”oikeaan rahaan” (absoluuttinen raha; Merenmies 2012) liitty-

viä väittämiä, jotka oli kehitetty keväällä 2017 tehdyn testikyselyn, lokakuussa 2017 

pidetyn SROI-työpajan ja loppuvuodesta 2017 tehtyjen haastatteluiden tulosten poh-

jalta. Haastatteluissa tuli esimerkiksi esille, että opiskelijoiden yleisesti tunnistama ra-

hallinen vaikutus oli lahjaostoksissa säästäminen, kun voi tehdä ystäville ja sukulaisil-

le annettavat lahjat itse kansalaisopistossa. Kyselyvastaajista 41 prosenttia (eli 2 487 

henkilöä) tunnisti tämän saman, kuten myös ne säästöt, joita syntyy, kun voi tehdä ko-

tona itse erilaisia korjauksia, vaatteita ja edullisemmin ruokaa (katso Kuvio 20 sekä 

Taulukko 20, jossa on kuvattu haastattelussa löydetyt teemat). On taas hyvä muistaa, 

että vastaajat ovat kansalaisopiston vakioasiakkaita eli vähintään kolmena eri vuote-

na opiskelleita, joten taloudellisia vaikutuksia on syntynyt useamman vuoden kurssi-

en pohjalta.

KUVIO 20 KYSELYVASTAAJIEN TUNNISTAMAT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET ”ABSOLUUTTISEN RAHAN” OSALTA

 JONKIN VERRAN MELKO PALJON PALJON

SÄÄSTÄN TEKEMÄLLÄ LAHJOJA ITSE (41,2%) 

SÄÄSTÄN TEKEMÄLLÄ KOTONA ITSE (ESIM. REMONTTI, RUUAT) (35,9%)

AUTAN JÄRJESTÖJÄ TAI YHDISTYKSIÄ KERÄÄMÄÄN RAHOITUSTA (21,9%)

SAAN LISÄTULOJA MYYMÄLLÄ ITSE TEKEMIÄNI TUOTTEITA (ESIM. KÄSITÖITÄ) (13,3%)

SAAN LISÄTULOJA TOIMIMALLA ITSE KOULUTTAJANA ERILAISILLA KURSSEILLA (10,6%)

MUUT RAHALLISET HYÖDYT (8,4%)

SAAN LISÄTULOJA ESIINTYMÄLLÄ TAPAHTUMISSA (ESIM. KONSERTEISSA, JUHLISSA) (5,3%)

3,4

1,5

0,4

0,8

1,6

0,4

8,2

3,7

0,6

1,5

1,1

0,4

3,59,528,2

24,3

16,6

12,4

8,3

5,7

4,6
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Harvinaisempia lisätulomahdollisuuksia kuten esiintymispalkkioita (5 %, n = 267) ja 

itse kouluttajana toimimisesta syntyviä lisätuloja (11 %, n = 535) tunnistaa kyselyvas-

taajista pieni vähemmistö. Nämä ovat kuitenkin konkreettisia rahallisia vaikutuksia, 

joita ei olisi syntynyt ilman kansalaisopistossa opiskelua. Muita rahallisia vaikutuksia 

oli tunnistanut 8 prosenttia vastaajista (410 henkilöä; näitä tarkentavien avovastaus-

ten teemoittelun tulokset kuvataan myöhemmin seuraavassa alaluvussa).

Toinen taloudellisiin vaikutuksiin liittyvä väittämäsarja oli työhön ja uraan liit-

tyvät muutosväittämät, joiden avulla arvioitiin, onko monivuotinen kansalaisopis-

to-opiskelu saanut aikaan sellaisia muutoksia, joilla voi arvioida olevan taloudellista 

merkitystä joko vastaajalle itselleen tai välillisesti työnantajalle ja yhteiskunnalle (Ku-

vio 21). Väittämistä osa mittasi absoluuttisena rahana mitattavissa olevia vaikutuksia 

(palkankorotus, lisätulot), osa taas muutoksia, joiden rahallista hyötyä voidaan pai-

kantaa vain arvioon pohjautuvan rahan muodossa (Merenmies 2012). Tällaisia ovat 

esimerkiksi työtehon lisääntyminen, työllistyminen ja urakehitys.

KUVIO 21 TYÖHÖN LIITTYVÄT MUUTOKSET, JOILLA VOI OLLA TALOUDELLISIA VAIKUTUKSIA

Kuviosta puuttuu kiinnostuksen lisääntyminen vapaaehtoistyötä kohtaan (jonka tun-

nisti 48,9 prosenttia) ja vapaaehtoistyön tekemisen lisääntyminen (33,4 prosenttia), 

joita koskevat väittämät olivat verkkolomakkeella yhteiskunnallisen osallistumisen 

väittämien yhteydessä, ja kuvattiin aikaisemmin tässä raportissa (Kuvio 14). Näillä 

 JONKIN VERRAN PALJON

AUTTANUT PARANTAMAAN TYÖTEHOANI (51,8%) 

LISÄNNYT VAIHTOEHTOISIA TYÖ- JA URAVAIHTOEHTOJA (26,1)

LISÄNNYT MAHDOLLISUUKSIA PARANTAA TULOTASOANI (21,5%)

AUTTANUT SAAMAAN LISÄTULOJA (18,8%)

AUTTANUT SAAMAAN VAATIVAMPIA TYÖTEHTÄVIÄ (16,7%)

AUTTANUT LÖYTÄMÄÄN KIINNOSTAVAN URAN (16,5%)

AUTTANUT SAAMAAN PAREMPIA TYÖTEHTÄVIÄ (15,7%)

LISÄNNYT VALMIUTTANI MUUTTAA TARVITTAESSA TYÖN PERÄSSÄ (13,8%)

AUTTANUT SAAMAAN TYÖPAIKKOJA (12,4%)

AUTTANUT VAIHTAMAAN URAA (9,8%)

AUTTANUT SAAMAAN PALKANKOROTUKSEN (7,4%)

16,934,9

5,320,8

4,121

2,916

3,713

4,212,2

3,512,2

3,110,7

3,19,3

2,67,2

1,65,8
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molemmilla on selkeitä ja helpohkosti euroissa arvioitavissa olevia taloudellisia vai-

kutuksia (ks. Manninen 2016, 53).

 Kolmas väittämäsarja (Kuvio 22) pyrki paikantamaan sosiaali- ja terveyspalve-

luiden käytössä tapahtuneita muutoksia. Sote-palvelut ja sosiaalituet ovat merkittävä 

yhteiskunnallinen menoerä, joten niiden käytössä tapahtuvilla muutoksilla on yhteis-

kuntatason taloudellisia vaikutuksia. Kuten vastausten jakaumista havaitaan, eni-

ten vähenemistä arvioitiin tapahtuneen lääkäri- ja terveyspalveluiden käytössä, jonka 

koki kohdallaan tapahtuneen 17 prosenttia vastaajista eli 859 henkilöä. Kyseessä on 

edellä luvussa 4.4.4 kuvattujen kansalaisopisto-opiskelun tuottamien terveyshyötyjen 

pohjalta syntyvä vastaajien arvio, että terveydenhoitopalveluiden tarvetta ei ole ollut 

ehkä niin paljon elämän aikana, kun on osallistunut erilaisille kursseille.

KUVIO 22 KYSELYVASTAAJIEN TUNNISTAMAT MUUTOKSET SOTE-PALVELUIDEN KÄYTÖSSÄ

Sote-palveluiden käytön vähenemisen tuottamat taloudelliset vaikutukset ovat ns. 

näyttöön perustuvaa rahaa (Merenmies 2012), kun tehdään erilaisia laskelmia esi-

merkiksi eri kuntien sote-menoista (esim. Kuopion kaupungin perusterveydenhuol-

lon keskihinta on 1 101 €; Mikkola & Nemlander 2018, 30). Erilaisille terveyskeskus-, 

lääkäri- ja kuntoutuspalveluille voidaan laskea keskihinnat ja arvioida niiden avul-

la, tuottaako esimerkiksi sosiaalipalveluiden kehittämishanke säästöjä vähentyneiden 

asiakastapausten kautta ja onko kehittämishankkeeseen investointi ollut taloudelli-

sesti järkevä. Erilaisissa sosiaali- ja terveysalan kustannus-hyötyanalyyseissa tällaisia 

laskelmia tehdään paljon. 

 Kansalaisopisto-opiskelijoiden kohdalla sote-säästöjen esiintyminen on hankala mit-

tari, koska kuten edellä luvussa 2.5 kuvattiin, ovat Joensuun seudun kansalaisopis-

tossa opiskelevat aikuiset elämäntavoiltaan (tupakointi, alkoholinkäyttö) ja sosioe-

konomisen asemansa osalta paremmassa asemassa kuin kansalaiset keskimäärin ja 

 JONKIN VERRAN PALJON

VÄHENTÄNYT LÄÄKÄRI- JA TERVEYSPALVELUIDEN KÄYTTÖÄ (17,3%) 

VÄHENTÄNYT RESEPTILÄÄKKEIDEN KÄYTTÖÄ (9,4%)

VÄHENTÄNYT KELAN KUNTOUTUSPALVELUIDEN KÄYTTÖÄ (4,7%)

VÄHENTÄNYT ERILAISTEN KUNNAN SOSIAALIPALVELUIDEN KÄYTTÖÄ (3,7%)

VÄHENTÄNYT TYÖVOIMATOIMISTON PALVELUIDEN KÄYTTÖÄ (3,2%)

VÄHENTÄNYT KELAN TUKIEN KÄYTTÖÄ (3,1%)

3,314

2,37,1

2,22,5

1,82

1,81,4

1,81,3
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käyttävät vähän sosiaalitukia ja -palveluita. Siten myös verkkokyselyssä esimerkiksi 

kunnan sosiaalipalveluiden käyttöä vähentäneitä on vain 4 prosenttia (184 henkilöä). 

Toisaalta joensuulaisista 91 prosenttia oli opiskellut myös aikaisemmin kansalaisopis-

tossa, eli olivat samanlaisia vakioasiakkaita kuin tämän tutkimuksen kyselyvastaajat 

ja haastatellut henkilöt. On siis vaikea sanoa, valikoituuko kansalaisopistoon enem-

män hyvinvoivia aikuisia, vain lisääkö kansalaisopistossa opiskelu hyvinvointia.

4.6.2 TALOUDELLISET VAIKUTUKSET LAADULLISEN AINEISTON KAUTTA TARKASTELTUNA

Laadullinen aineisto (teemahaastattelut ja verkkokyselyn avovastaukset) täydentävät 

verkkokyselyn väittämien tuottamaa kuvaa taloudellisista vaikutuksista. Verkkokyse-

lyn avovastausten ja haastatteluiden analyysin tulokset kuvataan tässä alaluvussa li-

mittäin, sillä näiden teemoittelussa on käytetty samaa teemoittelurunkoa. 

Verkkolomakkeella oli kaksi taloudellisiin vaikutuksiin liittyvää avokysymystä. 

Ensimmäinen oli absoluuttisen rahan väittämien (Kuvio 20) jälkeen esitetty tarken-

nuskysymys ”Jos vastasit muut rahalliset hyödyt, kuvaile millaisia?”, johon yhteensä 

376 vastaajaa kuvaili tunnistamiaan muita taloudellisia vaikutuksia. Monissa vasta-

uksissa tuotiin esille samoja taloudellisia vaikutuksia, joita myöhemmin lomakkeel-

la kysyttiin erikseen. Esimerkiksi alla olevissa aineistolainauksissa vastaajat kuvaavat 

osaamisen lisääntymisen tuottamia työllistymiseen liittyviä vaikutuksia ja sote-kulu-

jen vähenemistä: 

Hyvä konekirjoitustaito edesauttanut aikoinaan ensimmäisiä työpaikkoja hakiessa. (lo-

make 1807)

Hyvä yleiskunto on antanut terveyttä. Ei ole mitään perussairauksia joten sairauskulut on 

vähäiset. (lomake 4389)

Toinen avokysymys oli laajempi, aikaisemmin lomakkeella kysyttyjä asioita täydentä-

mään pyrkivä kysymys ”Onko kursseille osallistumisella ollut vielä jotain muita talou-

dellisia vaikutuksia sinulle itsellesi, lähipiirillesi, työnantajalle tai yhteiskunnalle?”. 

Tähän avokysymykseen saatiin arvioitavissa olevia vastauksia yhteensä 1 043 vastaa-

jalta. Samassa avovastauksessa mainittiin monesti useita taloudellisia vaikutuksia ja 

lisäksi myös opiskelun tuottamia hyötyjä, kuten esimerkiksi jälkimmäisessä aineisto-

esimerkissä oleva maininta sosiaalisesta vuorovaikutuksesta:

Osaan antaa ensiapua, hyöty kaikilla tasoilla. Atk- ja kielitaidosta ovat hyötyneet mm 

työnantajat. olen terve ja toimelias, enkä ole juurikaan tarvinnut yhteiskunnan tukia tois-

taiseksi. (lomake 75)

Silloin kun olen ollut x-alalla töissä, uskoisin tiedoistani olleen hyötyä työtehtävissäni. Lii-

kunnalliset kurssit ovat auttaneet painonhallinnassa ja mielen hyvinvoinnissa, joten kyl-
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lä siitä varmasti tulee säästöä pitkällä aikavälillä yhteiskunnalle. Olen myös osallistunut 

kursseille hyvien ystävieni kanssa ja niin meillä on ollut yhteisiä intressejä ja puhuttavaa. 

(lomake 4976)

Osa vastaajista oli vastannut vain toiseen avokysymykseen, osa molempiin. Avovasta-

usten sisällön ensimmäinen pääryhmittely on kuvattu alla olevassa taulukossa. Suurin 

osa vastaajista (75,6 prosenttia) jätti lomakekyselyille varsin tyypilliseen tapaan vas-

taamatta avokysymyksiin.

TAULUKKO 18 TALOUDELLISIA VAIKUTUKSIA KOSKEVIEN AVOVASTAUSTEN RYHMITTELY

VASTAUKSEN TYYPPI VASTAAJIA (n) %

Mainittu ainakin yksi taloudellinen vaikutus 648 12,4

Taloudellisia vaikutuksia ei mainittu tai haettu 382 7,3

Mainittu vain opiskelusta aiheutuvat menot 173 3,3

Vastaus ei arvioitavissa 71 1,4

Ei vastausta 3 940 75,6

Yhteensä 5 214 100

Kaikista vastaajista 648 oli kuvannut avovastauksissa ainakin yhden tunnistaman-

sa taloudellisen vaikutuksen. Näistä tehdyt tarkemmat teemoittelut on kuvattu myö-

hemmin tässä luvussa. Vastaajista 382 oli kirjoittanut, ettei ole hakenut opiskelusta 

taloudellisia hyötyjä tai ettei koe saaneensa mitään sellaisia. Osa vastaajista oli mai-

ninnut opiskelun aiheuttavan menoja, eli kurssimaksuja sekä materiaali- tai matka-

kuluja, mikä toimii muistutuksena siitä, että koulutuksen osallistumisen taloudelliset 

vaikutukset voivat olla myös negatiivisia. Asian mainitsi yhteensä 190 vastaajaa, näis-

tä 173 ainoana taloudellisena vaikutuksena (vain menoja). Joukossa oli myös muuta-

mia vastauksia, joita ei voinut arvioida ja teemoitella. Esimerkiksi osassa vastauksia ei 

mainittu taloudellisia vaikutuksia, vaan esimerkiksi joku hyöty (kurssit tuovat henkis-

tä hyvinvointia) tai potentiaalinen taloudellinen vaikutus, joka ei ole vielä toteutunut 

(Periaatteessa voisin tehdä lisätöitä kurssien alalla, mutten ole toteuttanut suunni-

telmia). Muutamissa vastauksissa mainittiin myös kansalaisopiston opettajien työllis-

tyminen omasta osallistumisesta syntyvänä taloudellisena vaikutuksena (jollainen se 

onkin), mutta näitä ei teemoiteltu. Muutamat vastaajat kuvailivat olettamiaan talou-

dellisia vaikutuksia yleisellä tasolla, eivät oman kokemuksen kautta (Uskon, että pit-

källä aikavälillä etenkin vanhemman väen terveys- ja sosiaalipalvelujen määrä kas-

vaa, jos näitä harrastemahdollisuuksia, joita opistot tarjoavat, ei olisi). 
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Edellä kuvatussa taulukossa (Taulukko 18) mainittuun vastaustyyppiin ”Taloudel-

lisia vaikutuksia ei mainittu tai haettu” sijoittuvat lausumat teemoiteltiin vielä tarkem-

min, ja löydetyt teemat ja niihin sijoittuvien lausumien frekvenssit on kuvattu alla.

TAULUKKO 19 TARKEMPI TEEMOITTELU ”TALOUDELLISIA VAIKUTUKSIA EI MAINITTU TAI HAETTU” -VASTAUKSISTA

F TEEMA ESIMERKKILAUSUMIA

319 ei vaikutuksia Ei lainkaan
Ei mitään rahallisia hyötyjä

186 ”vain menoja” Enemmänkin menoja: tarvikkeet, kurssimaksut, matkat mm.

57 ”en opiskele sen vuoksi” En ole opiskellut rahanhimo mielessä. Muut arvot ovat minulle tärkeämpiä
Käyn kursseilla omaksi ilokseni, joten työasiat ovat niistä erillään

18 ”en osaa sanoa” Ei tietääkseni
En osaa sanoa; jos on ollut, en saata niitä tunnistaa 

Kiinnostavin yllä olevassa taulukossa kuvattu teema on 57 kertaa mainittu ajatus, ettei 

vastaaja opiskele rahan takia, vaan harrastusmielessä. Taloudelliset vaikutukset on siten 

tulkittu kapeasti vain tietyntyyppisinä, työhön liittyvinä ja tietoisesti tavoiteltuina, ja jo-

pa mahdollisina osallistumissyinä kursseille. Teemassa on varsin paljon erityisesti elä-

keläisten kommentteja, joissa mainitaan, etteivät työhön liittyvät rahalliset vaikutukset 

ole relevantteja enää eläkeiässä (Olen eläkkeellä, en tee harrastuksiani rahasta; Ei. Olen 

vanhuuseläkkeellä ja opiskelen ainoastaan puhtaasti harrastaakseni). Myös muuta-

mat työikäiset halusivat korostaa pehmeitä arvojaan ja opiskelun itseisarvoa, ja perus-

telivat taloudellisten vaikutusten puuttumista varsin ideologisesti sävyttyneellä tavalla:

Elämänasenteeseeni ei mahdu taloudellinen hyöty. Kehitän itseäni ja opin taitoja omaksi 

ilokseni. En hae työn kautta minkäänlaista parempaa työtä tai palkkaa, käyn töissä kos-

ka on käytävä. En ole koulutustani vastaavassa työssä vaan ihan perusduunissa. (Loma-

ke 3152)

Varsinainen avovastauksissa mainittujen taloudellisten vaikutusten analyysi tehtiin 

teemoittelemalla ne 648 vastaajan avovastukset, joissa oli mainittu vähintään yksi ta-

loudellinen vaikutus.

Avovastausten lisäksi laadullista aineistoa kerättiin jo ennen verkkokyselyä teh-

dyillä teemahaastatteluilla (n = 29). Haastattelun loppuvaiheessa kurssihistorian ja 

koettujen hyötyjen läpikäynnin jälkeen haastateltavalta kysyttiin, kokeeko hän opis-

kelulla olleen hänelle itselleen joitain taloudellisia vaikutuksia. Samaa asiaa kysyttiin 

sen jälkeen erikseen lähipiirille, työnantajalle ja yhteiskunnalle mahdollisesti synty-

neiden vaikutusten osalta.
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Avovastausten ja haastatteluaineiston sisällönanalyysi tehtiin samalla teemoitte-

lurungolla, mikä mahdollistaa tulosten yhdistämisen ja vertailun. Avovastausten ja 

teemahaastattelun tuottamia tuloksia vertailtaessa on hyvä muistaa, että avovastaus-

ten kirjoittamiseen käytetään keskimäärin muutamia minuutteja ja vastaukset ovat ly-

hyitä, kun taas haastattelutilanteessa vastaaja saattaa puhua aiheesta jopa kymmeniä 

minuutteja. Joissakin haastatteluissa taloudellisia vaikutuksia tuli spontaanisti esille 

jo elämänvirtapiirroksen avulla tehdyn kurssihistorian läpikäynnin ja koettujen hyö-

tyjen yhteydessä. Haastattelussa on myös mahdollisuus tehdä tarkentavia kysymyksiä 

ja noin tunnin mittaisen haastattelutilanteen aikana kurssikokemuksiin liittyvät asiat 

palautuvat paremmin mieleen kuin verkkolomakkeella väittämiin vastattaessa. Käy-

tännössä haastattelujen tulokset ovat syväluotaus taloudellisiin vaikutuksiin, kun taas 

avokysymysten analyysin tuottama tieto on eräänlainen pintaraapaisu niistä vaiku-

tuksista, jotka ovat tulleet vastaajan mieleen vastaushetkellä.

Ensimmäisessä tulostaulukossa on kuvattu ne vastaajien mainitsemat taloudel-

liset vaikutukset, jotka tulivat esille molemmissa aineistoissa, sekä se, kuinka monta 

prosenttia vastaajista on vaikutuksen maininnut ja lausumien frekvenssit. Teemat on 

järjestetty yleisyysjärjestykseen avovastausten frekvenssien pohjalta. 

TAULUKKO 20 SEKÄ AVOVASTAUKSISSA ETTÄ TEEMAHAASTATTELUISSA MAINITUT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

AVOVASTAUKSET 
(n = 648)

HAASTATTELUT 
(n = 29)

(% = KUINKA MONTA % VASTAAJISTA MAININNUT VAIKUTUKSEN; F = LAUSUMIEN FREKVENSSI) 

% f % f KOETTU VAIKUTUS ESIMERKKILAUSUMAT (teemahaastatteluista)

26,7 173 69,0 20 Sote-säästöt ehkä välillisesti vaikuttaa yhteiskuntaan just se että on vähempi 
käytetään mielenterveyspalveluita tai sitten tota noin niin ihan tai 
perusterveydenhuollon palveluja tai seurakunnan palveluja

18,5 120 13,8 4 Säästö 
harrastuskuluissa

näistä harrastuksista ei oo tarvinnu juuri mitää maksaa

18,4 119 48,3 14 Osaaminen ja työn 
tehokkuus

työnantaja […] on hyötyny siitä et mä osaan sitä auttavasti tehdä [...] 
pystyn hyödyntämään niitä [muiden kurssien tuottamia] taitoja sitten työssä 
[…] olen sit ehkä taitavampi työntekijänä.  

17,9 116 44,8 13 Itse tekeminen taloudelliset vaikutukset on aika suuriakin loppujen lopuks nyt kun on nyt 
kun osaa tehdä ja osaa niinku hankkia edulliset raaka-aineet […] se on 
paljon halvempaa sä teet todella halvalla teet perheelle niinkun ruuan

10,8 70 6,9 2 Lisätulot kysytään ihan keikoille niinkun josta saa jonkun pienen korvauksen

8,0 52 20,7 6 Työpaikka / uralla 
eteneminen

no sittenkin on toi [suoritetut kurssit] että on sai uuden ammatin ja kyllä 
siitä varmaan taloudellista hyötyy mulle kans on ollu

7,3 47 37,9 11 Vapaaehtois- ja 
järjestötyö

me saatiin siihen projekt siis rahaa ja kun sitä osaks tehtiin talkoilla niin 
siitä jäi vähäsen ja kyllä yhdistys [..] on hyötyny mun osaamisestani kun me 
ollaan haettu kaikkia apurahoja
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2,6 17 17,2 5 Myyntitulot ja sitten [..] muutamia niistä [itse tehtyjä tuotteita] möin

1,9 12 20,7 6 Hyöty lähipiirille no oon mä siis tietysti kavereille paljon teen sellasii pienii vaatekorjauksii ja 
sellasia.

1,7 11 17,2 5 Työhyvinvointi välillisesti siinä mielessä et on pystyny paremmin hoitaa sitä [työtä] työ on 
tuntunu mukavammalta

0,6 4 3,4 1 Säästöt ulkomailla hyöty voi olla se että jos sä puhut ranskassa ranskaa niin se voi olla että 
sulta ei oteta niin paljon ylimäärästä ravintolassa

Sekä haastatteluissa että avovastauksissa mainittiin eniten sosiaali- ja terveyspalve-

luiden käytön tarpeen vähenemisestä syntyvät yhteiskunnan säästöt ja myös henki-

lökohtaiset taloudelliset vaikutukset (esim. sairauslomien vähäisyys). Lääkäri- ja ter-

veyspalveluiden käytön väheneminen oli myös verkkokyselyssä eniten tunnistettu 

sote-kuluihin liittyvä vaikutus, kuten edellä kuvattiin (Kuvio 22). Sekä haastatteluis-

sa että avovastauksissa sote-säästöihin liittyviä lausumia oli kahta tyyppiä. Osa vas-

taajista oli tunnistanut hyvinkin konkreettisesti esimerkiksi liikuntakursseilta saadun 

terveyshyödyn, joka on parantanut vaikkapa selkäkivun, jota aikaisemmin on pitänyt 

hoitaa fysioterapiassa ja kipulääkkeillä. Alla olevassa aineistolainauksessa eräs vastaa-

ja kuvailee vastaavaa konkreettista vaikutusta, jolla on ollut vastaajan arvion mukaan 

suuri taloudellinen merkitys yksilö- ja yhteiskuntatasolla:

Varmasti ilman näitä kursseja olisin tarvinnut hoitoa taloudellisten paineiden takia, mi-

kä olisi jäänyt yhteiskunnan maksettavaksi. En tiedä olisinko selvinnyt työkykyisenä. Sil-

loin vaikutukset itselleni, lähipiirille ja työnantajalle olisivat olleet melkoiset, rahallisesti-

kin. (lomake 2020)

Toisen tyypin vastauksissa sote-säästöjä arvioidaan syntyneen, koska hyvinvointi on 

saattanut vähentää lääkäripalveluiden tarvetta ja sairauskuluja. Näissä vastauksissa 

käytetään yleisesti sanoja kuten ehkä, mahdollisesti, uskon ja olettaisin:

kyllä siinä on pitkän pennin sairaskuluissa säästäny että ei oo tarvinnu lääkärissä [käy-

dä] jos en ois jumpassa käyny ja joogassa ja tuolla kunnostani huolehtinu ni ehkä olis yh-

teiskunnalle vähä kalliimmaks tullu (H15)

Liikuntakursseilla olen pitänyt huolta terveydestäni sekä kunnostani ja mielestäni sillä on 

suuri merkitys työkuntoon. Uskon, että liikuntaryhmissä käynti vähentää sairaspoissa-

oloja kun pitää huolta omasta kunnosta ja liikkuvuudesta sekä pysyy pidempään liikunta-

kykyisenä. Liikunnalla on myös merkitystä mielen hyvinvointiin (lomake 3848)

Kansalaisopisto-opiskelijoiden mahdollisuus arvioida itse sote-säästöjä on tutkimus-

metodologisesti kiinnostava kysymys. Ellei henkilöllä ole konkreettista vertailukohtaa 

eli kokemusta esimerkiksi fysioterapian tarpeen päättymisestä, on hänen käytännössä 

vaikea arvioida, onko kursseilla käynti vähentänyt juuri hänen kohdallaan sote-palve-
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luiden käyttöä, vai kuuluuko hän jo muutenkin sote-palveluita vähemmän käyttävään 

ryhmään. Kuten aikaisemmin tässä raportissa luvussa 2.5 kuvattiin, ovat kansalais-

opistossa opiskelevat aikuiset hyvinvoivempia ja heidän elämäntapansa ovat parem-

mat kuin väestöllä keskimäärin, mutta toisaalta he käyttävät – etenkin miehet – hie-

man enemmän lääkäripalveluita. Periaatteessa voi siis olla, että kurssien aikaansaama 

parempi terveyslukutaito johtaakin pidemmällä aikavälillä lääkärikäyntien lisäänty-

miseen, vaikka hyvinvointi lisääntyisikin. On myös vaara, että osaan kyselyn ja haas-

tatteluiden vastauksista on vaikuttanut kansalaisopistokentällä yleinen puhetapa ja 

käsitys, että kursseille osallistuminen vähentää sote-menoja. Käsitys on paljolti syn-

tynyt käytännön kokemuksista, joita sekä opistojen henkilökunnalla että opiskelijoil-

la on, mutta sitä ovat vahvistaneet myös erilaisten hyötytutkimusten tulokset, joita 

opistokentälle on esitelty. Kaikkien koulutuksen ja terveyden yhteyttä arvioivien tut-

kimusten tulokset ovat kuitenkin samansuuntaisia, joten on selvää, että aikuisopiske-

lu lisää hyvinvointia ja siten oletettavasti myös tuottaa säästöjä sote-kuluissa, mutta 

aikuisopiskelijoiden itsearviointi ei välttämättä aina tuota luotettavaa tietoa konkreet-

tisista sote-säästöistä. 

Helpommin itsearvioitavia eli konkreettista rahaa opiskelijalle itselleen tuottavia 

taloudellisia vaikutuksia ovat lisätulot (esim. sivutyöstä) ja myyntitulot (esim. itse teh-

tyjen käsitöiden myyminen). Molempia mainittiin sekä haastatteluissa että avovasta-

uksissa, mutta ne eivät näytä olevan kovin yleisiä. Haastateltavissa oli yksi henkilö, 

joka oli kehittänyt kursseilla hankkimansa osaamisen pohjalta pienimuotoista yritys-

toimintaa, mutta muuten myyntitoiminta on varsin satunnaista. Kurssien kautta on 

syntynyt myös myynnin mahdollistavia ystäväverkostoja, kuten alla olevassa toisessa 

aineistolainauksessa kuvataan: 

joo oon minä jonkun taulun myyny mutta en mainittavasti (H29)

Myyn maalaamiani [x-käsitöitä], ja uudessa tuttavapiirissäni on aina joku joka haluaa os-

taa vaikka [x:n] tai [y:n] lahjaksi tai itselleen. (lomake 3975)

Teemahaastatteluissa mainittiin neljä taloudellista vaikutusta, jotka eivät tulleet esille 

lomakekyselyn avovastauksissa (Taulukko 21). Haastatteluissa mainittu ammatillisen 

pätevyyden saaminen nousi varmaankin esiin siitä syystä, että niissä käytiin läpi koko 

elämänkulkua elämänvirtapiirrosten avulla, jolloin haastateltavat tunnistivat ja toi-

vat esiin koko opiskelupolkuun liittyviä vaiheita. Näillä neljällä henkilöllä kansalais-

opistossa suoritetut kurssit ovat johtaneet pidemmälle myös yleissivistävän formaalin 

koulutuksen (lukio) ja ammatillisen koulutuksen puolella, ja opistossa aloitettu opis-

kelupolku on lopulta siten tuottanut pätevyyden johonkin ammattiin.    
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TAULUKKO 21 VAIN TEEMAHAASTATTELUISTA LÖYDETYT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

% F KOETTU VAIKUTUS ESIMERKKILAUSUMAT (TEEMAHAASTATTELUISTA)

13,8 4 Pätevyys kyllä tää [opistossa opiskelu] yks syy oli että mä sain [x-koulutuksessa] niinku x-pätevyyden

6,9 2 Matkailutulot mulla on [x-maalaisia] tuttavia ne käyvät [kotikaupungissani] koska minä opiskelen [x-maan 
kieltä] ne tuovat rahaa tänne

6,9 2 Työn sisältö vaikuttaa kans työtilanteisiin [...] mä tein hirveesti niitä x- käännöksiä niinku jossakin 
vaiheessa […] en mä ansainnut lisää siitä mut se oli et jos mulla ei ollut muita töitä niin sit 
mä käänsin niitä

3,4 1 Parisuhteen  
vahvistuminen

ehkä välillisesti vaikuttaa yhteiskuntaan just se että vähempi käytetään [...] tai seurakunnan 
palveluja esimerkiks millä jollain tämmösillä erokursseja ei tarvii ehkä mennä

Yksi vastaaja mainitsi aviopuolison kanssa käytyjen yhteisten kurssien tuottaman pa-

risuhteen vahvistumisen taloudellisena vaikutuksena, koska sitä kautta on vältetty pa-

riterapian tarve, ja myös muita mahdollisesti avioerosta syntyviä yksilö- ja yhteiskun-

tatason kustannuksia.

Myös verkkokyselyn avovastauksista löytyi sellaisia teemoja, joita ei haastatteluis-

sa tullut esiin, mikä on luonnollista suuremman vastaajamäärän vuoksi. Näitä vaiku-

tuksia esiin nostaneiden vastaajien prosentuaalinen osuus on pieni, kuten alla ole-

vasta taulukosta ilmenee, mutta ne ovat selvästi olemassa olevia, useiden henkilöiden 

tunnistamia taloudellisia vaikutuksia.

TAULUKKO 22 VAIN AVOVASTAUKSISTA LÖYDETYT TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

% F KOETTU VAIKUTUS ESIMERKKILAUSUMAT (AVOVASTAUKSISTA)

2,3 15 Työnantaja säästää 
koulutuskuluissa

Kurssit ovat kohtuuhintaista täydennyskoulutusta myös työnantajalle, osan kursseista 
työnantaja on maksanut.

1,7 11 Palkankorotus Palkanlisiä x-taidosta

1,7 11 Kierrätys ja ekologisuus Esineiden korjaaminen on mahdollistanut niiden käytön koska muuten osa olisi mennyt 
romuksi (korjauttaminen vieraalla ei olisi kannattanut).

1,5 10 Esiintymis- tai 
myyntitulot ryhmälle

Paikallinen x-yhdistys on toiminut omavaraisena tämän toiminnan tuloksena ja siitä johtuen.

Osa näistä teemoista on aikaisemmin kuvattujen teemojen erityistapauksia, eräänlai-

sia alateemoja. Esimerkiksi Kierrätys ja ekologisuus -teema liittyy laajempaan Itse te-

keminen -teemaan (Taulukko 20), mutta siihen sijoittuvissa vastauksissa itse korjattu-

jen tavaroiden ja vaatteiden tuottamia taloudellisia vaikutuksia perusteltiin enemmän 

kierrätystalouden näkökulmasta kuin henkilökohtaisen säästön avulla. Samaten myyn-

ti- ja esiintymistulot tulivat esille jo aikaisemmin, mutta tässä uudessa teemassa nämä 

tulot on jo alun perin kerätty yhdessä harrastusryhmälle tai yhdistykselle.
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Palkankorotus on hieman erikoinen taloudellinen vaikutus, joka ei haastatteluissa 

tullut lainkaan esille, ja avovastauksissakin sen mainitsi vain 11 henkilöä. Oletuksena 

tutkimusta suunniteltaessa oli, että kansalaisopistossa hankitun lisäosaamisen avulla 

työiässä olevilla olisi mahdollisuus myös neuvotella ja saada palkankorotuksia, mut-

ta tämä vaikutus näyttäisi olevan marginaalinen. Voi myös olla, että palkasta puhumi-

nen on eräänlainen tabu, jolloin sitä ei haastattelutilanteessa tuoda esiin. Myös tee-

moittelurunko selittää teeman vähäistä näkyvyyttä osittain: palkankorotus -teemaan 

on koodattu vain tilanteet, joissa samassa työssä ja tehtävissä jatkava henkilö on saa-

nut lisää palkkaa, mutta uuden työpaikan tai tehtävien saamista kuvaavat lausumat on 

sijoitettu toiseen teemaan, vaikka samassa yhteydessä myös palkka on yleensä nous-

sut. Vaikuttaisi myös siltä, että työpaikoilla osaamisen lisääntyminen ei vaikuta juuri-

kaan palkkaan. Kaksi haastateltavaa kuvaa osaamisen lisääntymisen näkymättömyyt-

tä palkassa seuraavasti:

no palkkatyöhön on varmaan tuo x-kurssi se on ihan se numero ykkönen vaikka en mä mi-

tään palkanlisää siitä saanu, mut tuota niin nin nin pystyy niinkun hoitamaan tämmösiä 

yksinkertasia järjestelyasioita (H23)

en mä omalt kohdaltani en oo tuotteistanu mitään [kieliosaamistani]-- ei varsinaisesti [ra-

hallista hyötyä] kerta mä oon ollu palkkatyössä ja siihen se [kielten osaaminen] ei suora-

naisesti [liity], välillisesti mut ei nyt mitenkään suoranaisesti […] välillisesti siinä mielessä 

et on pystyny paremmin hoitaa sitä omasta mielestä mut ei se silleen sinällään et kukaan 

et sillä ois ollu mitään varsinaista rahallista arvoa niin enemmän se on itsetyytyväisyys, 

työ on tuntunu mukavammalta (H11) 

Jälkimmäisessä tapauksessa mahdollinen taloudellinen vaikutus saattaisi näkyä työn-

antajalle työhyvinvoinnin ja työn tehokkuuden lisääntymisen kautta välillisesti, mutta 

tällaisia arvioon perustuvia vaikutuksia on vaikea muuttaa rahalliseen muotoon. 

4.6.3  YHTEENVETO VASTAAJIEN TUNNISTAMISTA TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA

Seuraaviin taulukoihin on koottu eri aineistoista löydetyt taloudelliset vaikutukset. 

Vaikutukset on sijoitettu taulukkopohjaan, joka on yhdistelmä luvussa 2.2 esitetyis-

tä kahdesta taulukosta, joista toisessa oli kuvattu Merenmiehen (2011) erilaisten ra-

han muotojen määritelmät (Taulukko 1, sivu 13–14), ja toisessa eritelty, onko taloudel-

linen vaikutus yksilö- vai yhteiskuntatasolla toteutuva (Taulukko 2, sivu 14). Koonnat 

on tehty erikseen kyselyaineiston tilastollisen analyysin tulosten ja laadullisen aineis-

ton analyysissa löydettyjen vaikutusten osalta, vaikka eri aineistojen tuottamat tulok-

set ovatkin luonnollisesti varsin samanlaiset, koska verkkokyselyn väittämät tehtiin 

osittain haastattelutulosten pohjalta. Ensimmäisessä taulukossa kuvattavat tilastolli-

sessa analyysissa löydetyt taloudelliset vaikutukset määrittyvät sellaisiksi kuin ne oli 
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lomakkeella tarjottu vastaajille väittämämuodossa, kun taas jälkimmäisessä laadulli-

seen aineistoon pohjautuvassa taulukossa vaikutukset on nimetty aineistolähtöisesti 

laadullisen teemoittelun pohjalta. Ensimmäisessä taulukossa on mainittu myös kysei-

sen vaikutuksen eli jonkun verran tai paljon muutosta tunnistaneiden kyselyvastaaji-

en prosenttiosuudet.

TAULUKKO 23 KOONTA KYSELYSSÄ LÖYDETYISTÄ TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA

RAHAN 
MUODOT

HYÖTYJÄNÄ YKSILÖ HYÖTYJÄNÄ YHTEISÖ & YHTEISKUNTA

Absoluuttisena 
rahana näkyvät 
vaikutukset

Lisännyt mahdollisuuksia parantaa tulotasoani (21,5 %)

Auttanut saamaan lisätuloja (18,8 %)

Saan lisätuloja myymällä itse tekemiäni tuotteita (esim. 
käsitöitä) (13,3 %)

Saan lisätuloja toimimalla itse kouluttajana erilaisilla 
kursseilla (10,6 %)

Auttanut saamaan palkankorotuksen (7,4 %)

Saan lisätuloja esiintymällä tapahtumissa (esim. 
konserteissa, juhlissa) (5,3 %)

Autan järjestöjä tai yhdistyksiä keräämään rahoitusta 
(21,9 %)

Näyttöön 
pohjautuvat 
vaikutukset

Säästän tekemällä lahjoja itse (41,2 %)

Säästän tekemällä kotona itse (esim. remontti, ruuat) 
(35,9 %)

Lisännyt kiinnostusta osallistua vapaaehtoistoimintaan 
(48,9 %)

Lisännyt vapaaehtoistyön tekemistä (33,4 %)

Vähentänyt lääkäri- ja terveyspalveluiden käyttöä (17,3 
%)

Vähentänyt reseptilääkkeiden käyttöä (9,4 %)

Vähentänyt Kelan kuntoutuspalveluiden käyttöä (4,7 %)

Vähentänyt erilaisten kunnan sosiaalipalveluiden käyttöä 
(3,7 %)

Vähentänyt työvoimatoimiston palveluiden käyttöä (3,2 
%)

Vähentänyt Kelan tukien käyttöä (3,1 %)

Arvioon 
pohjautuvat 
vaikutukset

Auttanut saamaan vaativampia työtehtäviä (16,7 %)

Auttanut löytämään kiinnostavan uran (16,5 %)

Auttanut saamaan parempia työtehtäviä (15,7 %)

Auttanut saamaan työpaikkoja (12,4 %)

Auttanut vaihtamaan uraa (9,8 %)

Auttanut parantamaan työtehoani (51,8 %)

Lisännyt vaihtoehtoisia työ- ja uravaihtoehtoja (26,1 %)

Lisännyt valmiuttani muuttaa tarvittaessa työn perässä 
(13,8 %)

n = 5 214; prosentit kuvaavat vaikutuksen tunnistaneiden vastaajien osuutta, eli ’jonkin verran’ tai ’paljon’ vastanneet
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Kuten taulukosta näkyy, vastaajat ovat eniten tunnistaneet työtehon parantumisesta 

mahdollisesti syntyvän taloudellisen vaikutuksen, joka kohdentuu työnantajalle (tai 

mahdollisesti vapaaehtois- ja järjestötyöhön) ja on arvioon perustuvaa rahaa. Käy-

tännössä tämäntyyppisille taloudellisille vaikutuksille on hyvin vaikea määritellä vii-

tearvoja eli euromääräisiä summia, joita voisi käyttää SROI-laskelmissa. Kansalais-

opistossa hankitun osaamisen ja työhyvinvoinnin lisääntymisellä voi kuitenkin olla 

merkittäviä kansantaloudellisia vaikutuksia, vaikka niitä ei pystyttäisi tarkkaan laske-

maan.

Seuraavassa taulukossa kuvattu yhteenveto laadullisessa analyysissa paikanne-

tuista taloudellisista vaikutuksista antaa varsin samanlaisen kuvan, vaikkakin avovas-

tauksissa tuli esille myös vaikutuksia, joita ei ollut tarjolla verkkokyselyn väittämissä. 

Esimerkiksi työnantajalle koituvat säästöt henkilöstökoulutuskuluissa on yksi konk-

reettinen yhteiskuntatason vaikutus.

TAULUKKO 24 KOONTA LAADULLISESSA ANALYYSISSA LÖYDETYISTÄ TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA

HYÖTYJÄNÄ YKSILÖ HYÖTYJÄNÄ YHTEISÖ JA YHTEISKUNTA

Absoluuttisena rahana 
näkyvät vaikutukset

Lisätulot

Myyntitulot

Palkankorotus

Esiintymis- tai myyntitulot ryhmälle

Näyttöön pohjautuvat 
vaikutukset

Säästö harrastuskuluissa

Säästöt ulkomailla

Matkailutulot

Itse tekeminen

Sote-säästöt

Vapaaehtois- ja järjestötyö

Työnantaja säästää koulutuskuluissa

Hyöty lähipiirille

Arvioon pohjautuvat 
vaikutukset

Työpaikka tai uralla eteneminen

Työhyvinvointi

Pätevyys

Työn sisältö

Osaaminen ja työn tehokkuus

Kierrätys ja ekologisuus

Parisuhteen vahvistuminen

n = 648 avovastausta ja 29 teemahaastattelua

Tilastollisen ja laadullisen analyysin luoma kokonaiskuva näyttäisi siltä, että noin jo-

ka viides kyselyvastaaja tunnistaa oikeana (absoluuttisena) rahana näkyviä vaikutuk-

sia ja niitä syntyy sekä opiskelijalle itselleen että järjestöille ja yhdistyksille. Jatko-

tutkimuksissa ja mahdollisissa SROI-analyyseissa tämäntyyppisille vaikutuksille voisi 

periaatteessa määritellä euromääräiset luvut eli esimerkiksi vuoden aikana saadut 

myyntitulot, palkankorotuksen suuruus tai yhdistykselle hankitun rahoituksen määrä.
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Vaikeammin euroiksi muutettavia eli näyttöön tai arvioon perustuvia taloudellisia 

vaikutuksia tunnistaa useampi aikuisopiskelija eli noin puolet kyselyvastaajista. Näyt-

töön pohjautuvia vaikutuksia löytyy sekä yksilö- että yhteiskuntatasolla, ja nämä ovat 

tyypillisiä viitearvojen avulla arvioitavia taloudellisia vaikutuksia SROI-laskelmissa. 

Esimerkiksi vapaaehtoistyönä tehdyn työtunnin arvoksi on tutkimuksissa laskettu 12 

€ (Laasanen 2011), joten henkilön vuodessa tekemien vapaaehtoistyötuntien rahalli-

nen arvo yhteiskunnalle on helppo laskea (ks. Manninen 2016, 53). Samaten erilaisten 

sote-palveluiden käytölle on mahdollista määritellä hintalappu, ja periaatteessa voisi 

myös arvioida, paljonko aikuisopiskelija säästää vuodessa tekemällä lahjoja, vaattei-

ta, remontteja ja muita rahaa säästäviä asioita itse. Vaikeimpia euromääräiseen muo-

toon muunnettavia taloudellisia vaikutuksia ovat arvioon pohjautuvat eli esimerkiksi 

osaamisen lisääntymisen ja työhyvinvoinnin lisääntymisestä syntyvä työn tehokkuus. 

Näillä on varmasti kansantaloudellisia vaikutuksia, mutta niiden tarkka euromääräi-

nen arviointi on käytännössä hyvin vaikeaa.  

Haastateltavien ja kyselyvastaajien tunnistamien taloudellisten vaikutusten lisäk-

si voi olettaa, että esimerkiksi sosiaalisen ja identiteettipääoman lisääntymisen kaut-

ta syntyy yhteiskunnalle ja yksilölle taloudellisia vaikutuksia, joita ei aineistonkeruun 

yhteydessä tunnisteta ja joiden syntymekanismi on monimutkainen. Esimerkiksi so-

siaaliseen pääomaan sisältyvä yhteisöllisyys, sosiaalisen osallistumisen lisääntymi-

nen ja luottamus kanssaihmisiin vähentävät varmasti kunnan poliisitoimen kuluja, ja 

muutenkin sosiaalisen koheesion (Schuller & al. 2002) vahvistuminen tuottaa erilaisia 

säästöjä ja taloudellisia vaikutuksia yhteiskunnalle. Samaten yksilön toimijuuden vah-

vistuminen heijastuu varmasti arkielämän hallinnan lisäksi opiskelupolkuihin ja työ-

uraan. Tämäntyyppisten taloudellisten vaikutusten todentaminen ja laskeminen eu-

roissa on kuitenkin käytännössä mahdotonta. 

4.7  TILASTOLLINEN ANALYYSI – TUOTTAAKO OSALLISTUMINEN HYÖTYJÄ JA 
TALOUDELLISIA VAIKUTUKSIA?
Laaja kyselyaineisto antaa mahdollisuuden arvioida tilastollisilla analyysimenetelmil-

lä, onko kansalaisopistossa opiskelulla vaikutusta erilaisten hyötyjen syntymiseen. 

Käytännössä se tehtiin vertailemalla kansalaisopistossa suoritettujen kurssien määriä 

ja koettujen hyötyjen ja taloudellisten vaikutusten määriä. Kansalaisopistoissa suori-

tettujen kurssien määrä saatiin yhdestä taustakysymyksestä, jossa vastaajia pyydet-

tiin arvioimaan, montako kansalaisopistokurssia he ovat elämänsä aikana suoritta-

neet (ks. luku 4.2). Koettujen hyötyjen summapisteet määriteltiin kullekin vastaajalle 

laskemalla yhteen hyötyjä mittaavien eri muutosväittämien (37 väittämää) vastaus-
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ten arvot. Esimerkiksi väittämän ”Lisännyt motivaatiota opiskella myös muualla kuin 

opistossa” vastausasteikko tuottaa hyödyn tunnistaneelle eli muutosta kokeneelle vas-

taajalle yhden tai kaksi summapistettä8. Samalla tavalla muodostettiin summamuut-

tujat taloudellisista vaikutuksista (7 väittämää)9.

Tulokset voi tiivistää niin, että mitä enemmän vastaaja on suorittanut kansalais-

opistossa kursseja elämänsä aikana, sitä enemmän hän tunnistaa myös erilaisia hyö-

tyjä ja taloudellisia vaikutuksia. Myös taloudellisilla vaikutuksilla on selvä yhteys ko-

ettuihin hyötyihin: mitä enemmän vastaaja tunnistaa hyötyjä, sitä enemmän hän 

tunnistaa myös taloudellisia vaikutuksia. Erot eri kurssimääriä suorittaneiden välillä 

ovat selvät ja tilastollisesti erittäin merkitseviä.

Lähes kaikkien yksittäisten hyötyväittämien kohdalla kurssien määrän ja koetun 

hyödyn keskiarvon välillä on selvä ja lineaarinen yhteys: mitä enemmän kursseja, sitä 

korkeampi keskiarvo hyötyväittämissä. Esimerkiksi opiskelumotivaation lisääntymis-

tä mittaavan väittämän kohdalla 3-10 kurssia suorittaneiden keskiarvo on 1,06, ja yli 

20 kurssia suorittaneilla 1,23 (asteikolla 0-2). Ryhmien välinen keskiarvojen ero on ti-

lastollisesti erittäin merkitsevä (Anova-analyysi, df = 3, F = 23,880, P< .000).

Ainoa väittämät (hyöty), jonka kohdalla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyt-

tä suoritettujen kurssien määrään oli lisääntynyt valmius muuttaa työn perässä (p = 

.239). Suuntaa antavia eli 5-10 prosentin riskitasolla merkitseviä yhteyksiä löytyi työ-

paikkojen saamisen (p = .027), palkankorotuksen (p = .091) ja kaupungin päätöksen-

tekijöitä kohtaan lisääntyneen luottamuksen (p = .020) ja taloudellista tukea tarvit-

taessa tarjoavien ystävien lisääntymisen (p = .037) ja suoritettujen kurssien määrän 

välillä.

Myös terveyskäyttäytymisen muutoksella ja tupakoinnin vähenemisellä on suun-

taa antava yhteys kurssien määrään (p = .025, eli on 2,5 prosentin riski että ero on sat-

tuma). Alkoholin käytön vähenemisen kohdalla yhteys on selvempi (p = .001). Erilais-

ten yhteiskunnan tukien ja sotepalveluiden käytön kohdalla kansalaisopisto näyttäisi 

vähentävän lääkäri- ja terveyspalveluiden (p < .000) ja reseptilääkkeiden käyttöä (p = 

.004), mutta ei työvoimatoimiston palveluiden (p = .312) eikä kunnan sosiaalipalve-

luiden (p = .106) käyttöä. Koettujen taloudellisten vaikutusten kohdalla erot ovat ti-

lastollisesti erittäin merkitseviä, paitsi esiintymistulojen lisääntymisen kohdalla, jossa 

ero eri määrän kursseja suorittaneiden välillä on suuntaa antava (p = .056).

Analyyseja tehtiin myös luokittelemalla kyselyvastaajat kolmeen luokkaan hyöty-

8  Koettujen hyötyjen summamuuttujan vaihteluväli oli 0–74, mediaani 19, keskiarvo 21,2 ja 
hajonta 11,6 (onko opiskelu saanut aikaan muutosta, asteikko 0 = ei lainkaan, 1 = jonkin verran, 2 = paljon; 
n = 5 177; vaihtoehdon 3 = en osaa sanoa valinneet eivät ole mukana analyysissa).
9  Taloudellisten vaikutusten summamuuttujan vaihteluväli oli 0–21, mediaani 1, keskiarvo 1,8 ja 
hajonta 2,4 (onko tunnistanut taloudellisia vaikutuksia, asteikko 0 = en lainkaan, 1 = jonkun verran, 2 = 
melko paljon, 3 = paljon; n = 5 099).
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jen määrää ja taloudellisten vaikutusten määrää kuvaavien summamuuttujien avulla, 

käyttäen 33 % leikkauskohtia luokittelupisteinä. Hyötyjä tunnistaneet vastaajat (n =  

5 159, eli poistettu ne jotka eivät koe saaneensa mitään hyötyjä tai eivät ole osanneet 

sanoa) ryhmiteltiin kolmeen luokkaan (1–4 summapistettä = jonkin verran, 5–24 

summapistettä = melko paljon ja 25–74 summapistettä saaneet = paljon hyötyjä tun-

nistaneet; Taulukko 25). 

TAULUKKO 25 VASTAAJIEN RYHMITTELY TUNNISTETTUJEN HYÖTYJEN MÄÄRÄN POHJALTA

n %

jonkin verran hyötyjä tunnistaneet (summapisteet 1–4) 1 643 31,8

melko paljon hyötyjä tunnistaneet (summapisteet 5–24) 1 921 37,2

paljon hyötyjä tunnistaneet (summapisteet 25–74) 1 595 30,9

yhteensä 5 159 100

Samalla tavalla taloudellisia vaikutuksia kuvaavan summamuuttujan pohjalta vastaa-

jat ryhmiteltiin kolmeen luokkaan (ei lainkaan, jonkin verran ja paljon taloudellisia 

vaikutuksia tunnistaneet, n = 5 099; Taulukko 26).

TAULUKKO 26 VASTAAJIEN RYHMITTELY TUNNISTETTUJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN POHJALTA

n %

ei lainkaan taloudellisia vaikutuksia tunnistaneet (summapisteet 0) 2 099 41,2

jonkin verran taloudellisia vaikutuksia tunnistaneet (summapisteet 1) 854 16,7

paljon taloudellisia vaikutuksia tunnistaneet (summapisteet 2–21) 2 146 42,1

yhteensä 5 099 100

Näiden kahden ryhmittelymuuttujan avulla on mahdollista ristiintaulukointien avulla 

arvioida, onko suoritettujen kurssien määrän ja tunnistettujen hyötyjen sekä taloudel-

listen vaikutusten tunnistamisen välillä tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä. 

Alla olevassa kuviossa on havainnollistettu suoritettujen kurssien määrän ja hyö-

tyjen tunnistamisen yhteys. Yhteys on lineaarinen ja tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(ristiintaulukointianalyysissa Pearsonin khiin neliö 145,665, df = 6, p< .000). Eli mi-

tä enemmän vastaaja on elämänsä aikana suorittanut kansalaisopistossa kursseja, si-

tä enemmän hän tunnistaa saaneensa erilaisia laajempia hyötyjä.
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KUVIO 23 SUORITETTUJEN KURSSIEN MÄÄRÄN JA TUNNISTETTUJEN LAAJEMPIEN HYÖTYJEN YHTEYS

    Sama yhteys löytyy suoritettujen kurssien määrän ja tunnistettujen taloudellisten 

vaikutusten välille (Kuvio 24). Myös tässä yhteys on lineaarinen ja tilastollisesti erit-

täin merkitsevä (Pearsonin khiin neliö 169,673, df = 6, p< .000). Eli mitä enemmän 

vastaaja on elämänsä aikana suorittanut kansalaisopistossa kursseja, sitä enemmän 

hän tunnistaa erilaisia opiskelun aikaansaamia taloudellisia vaikutuksia.

KUVIO 24 SUORITETTUJEN KURSSIEN MÄÄRÄN JA TUNNISTETTUJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN YHTEYS

Kiinnostavaa on myös arvioida, voisiko kansalaisopistossa opiskelun tuottamilla hyö-

dyillä olla myös taloudellisia vaikutuksia. Kuten alla oleva kuvio osoittaa, koettujen 

hyötyjen määrän ja tunnistettujen taloudellisten vaikutusten välillä on myös erittäin 

selkeä yhteys (Kuvio 25; Pearsonin khiin neliö 814,298, df = 4, p< .000).

KUVIO 25 KOETTUJEN HYÖTYJEN JA TUNNISTETTUJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN YHTEYS

 JONKIN VERRAN HYÖTYJÄ MELKO PALJON HYÖTYJÄ PALJON HYÖTYJÄ

 EI LAINKAAN € VAIKUTUKSIA JONKIN VERRAN € VAIKUTUKSIA PALJON € VAIKUTUKSIA

 EI LAINKAAN € VAIKUTUKSIA JONKIN VERRAN € VAIKUTUKSIA PALJON € VAIKUTUKSIA

USEAMPIA

11 – 20  KURSSIA

3 – 10  KURSSIA

1 – 2  KURSSIA

USEAMPIA

11 – 20  KURSSIA

3 – 10  KURSSIA

1 – 2  KURSSIA

HYÖTYJÄ PALJON

HYÖTYJÄ MELKO PALJON

HYÖTYJÄ JONKIN VERRAN

3139,1

39,338,222,4

53,716,529,9

67,41319,5

40,219,240,7

19,617,562,9

43,117,139,8

32,916,850,3

28,413,857,8

29,9

2534,540,5

21,13643
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KUVIO 23 SUORITETTUJEN KURSSIEN MÄÄRÄN JA TUNNISTETTUJEN LAAJEMPIEN HYÖTYJEN YHTEYS

    Sama yhteys löytyy suoritettujen kurssien määrän ja tunnistettujen taloudellisten 

vaikutusten välille (Kuvio 24). Myös tässä yhteys on lineaarinen ja tilastollisesti erit-

täin merkitsevä (Pearsonin khiin neliö 169,673, df = 6, p< .000). Eli mitä enemmän 

vastaaja on elämänsä aikana suorittanut kansalaisopistossa kursseja, sitä enemmän 

hän tunnistaa erilaisia opiskelun aikaansaamia taloudellisia vaikutuksia.

KUVIO 24 SUORITETTUJEN KURSSIEN MÄÄRÄN JA TUNNISTETTUJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN YHTEYS

Kiinnostavaa on myös arvioida, voisiko kansalaisopistossa opiskelun tuottamilla hyö-

dyillä olla myös taloudellisia vaikutuksia. Kuten alla oleva kuvio osoittaa, koettujen 

hyötyjen määrän ja tunnistettujen taloudellisten vaikutusten välillä on myös erittäin 

selkeä yhteys (Kuvio 25; Pearsonin khiin neliö 814,298, df = 4, p< .000).

KUVIO 25 KOETTUJEN HYÖTYJEN JA TUNNISTETTUJEN TALOUDELLISTEN VAIKUTUSTEN YHTEYS

Näin selkeän tuloksen pohjalta voi olettaa, että aikuisopiskelun tuottamilla hyödyil-

lä voi olla myös taloudellisia vaikutuksia – tai ainakin enemmän kansalaisopisto-opis-

kelusta hyötyvät kokevat saavansa myös taloudellista hyötyä opiskelusta itselleen ja 

yhteiskunnalle. Koettujen hyötyjen ja tunnistettujen taloudellisten vaikutusten yh-

teisvaihtelu (korrelaatio) ei välttämättä kuitenkaan todista sitä, synnyttävätkö kan-

salaisopistossa opiskelun tuottamat hyödyt taloudellisia vaikutuksia, vai päinvastoin. 

Taloudellisilla vaikutuksilla voi nimittäin olla myös vaikutusta siihen, kokeeko ai-

kuisopiskelija saaneensa hyötyjä kursseille osallistumisesta. Esimerkiksi jos aikuisopis-

kelija saa myytyä kansalaisopiston kurssilla käsin tekemiään tuotteita (taloudellinen 

vaikutus eli lisätulot), saattaa hän tunnistaa hyötynä lisääntyneet ura- ja työmahdol-

lisuudet ja itseluottamuksen lisääntymisen. Vaikutussuhteen suuntaa voidaan arvi-

oida laadullisen aineiston avulla: teemahaastatteluissa esimerkiksi yksi henkilö ker-

too myyneensä kursseilla tekemiään käsitöitä ja kehittäneensä siitä pienimuotoisen 

yritystoiminnankin. Kysyttäessä kurssien tuottamista hyödyistä hän tuo spontaanisti 

esille ensimmäisenä taloudelliset vaikutukset näin:

No esimerkiks tämä [x-käsityö] ja [y-käsityö] yhdistelmä. Ei se taloudellisesti kannattavaa 

ollu, siis niin et siit ois voitolle päässy. Mut se hyvin pitkälle kustansi sen harrastuksen. Et-

tei sitä tarvinnu palkastas kaikkee [materiaalikuluja] repii vaan, vaan tota oli siit kyl, var-

sinki siit [x] näyttelyst ni, oli siit tota ihan selkeesti taloudellist hyötyy ja kyl mä mielellä-

ni myin ne [käsityötuotteet] viime talvena […] siel että, että tota pientä, miten mä sanosin 

eläkkeen jatketta. (H9)

Vastaaja ei kuitenkaan millään tavalla tuo haastattelussa esiin, että taloudelliset vai-

kutukset olisivat saaneet aikaan koettuja laajempia hyötyjä, vaan kuvailee toisaalla 

haastattelussa laajempien hyötyjen syntymistä kurssiosallistumiseen liittyvänä ilmiö-

nä samaan tapaan kuin muutkin haastateltavat. Kukaan muistakaan haastateltavista 

ei tuonut esiin, että taloudelliset vaikutukset olisivat saaneet aikaan hänen myöhem-

min haastattelussa mainitsemia pehmeitä hyötyjä. Kaikissa haastatteluissa vastaaji-

en puhumisen tapa pohjautui selvästi vaikutusketjuun ”kurssit – laajemmat hyödyt 

– mahdolliset taloudelliset vaikutukset”, mutta myös teemahaastattelun haastattelu-

runko on saattanut ohjata vastaajia tähän. Toisaalta myöskään aikaisemmissa vapaan 

sivistystyön hyötytutkimuksissa (Manninen & Luukannel 2008; Manninen & al. 2014) 

ei ole tullut esille, että opiskelun tuottamat taloudelliset vaikutukset olisivat jollakin 

tavalla tuottaneet hyötykokemuksia. Voidaan siis olettaa, että edellä (Kuvio 25) kuvat-

tu yhteys on nimenomaan vaikutussuhde koetuista hyödyistä taloudellisiin vaikutuk-

siin, ei päinvastoin.
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4.8  KANSALAISOPISTOA KUVAAVAT METAFORAT
Verkkolomakkeen loppupuolella vastaajia pyydettiin keksimään metafora, jolla he ku-

vaisivat kansalaisopistoa. Metafora on kielikuva, jolla jollekin sanalle (tässä kansalais-

opisto) annetaan rinnakkaismerkitys (esimerkiksi henkireikä), jolloin sanapari ja sen 

luoma mielleyhtymä kertoo metaforan esittäjän asiaan liittyvistä kokemuksista, aja-

tuksista ja mielikuvista. Kansalaisopistolle annettujen metaforien avulla voidaan siis 

arvioida narratiivisella otteella, millaisia merkityksiä vastaajat yhdistävät kansalais-

opistoon ja siellä opiskeluun. Kyselylomakkeella kysymystä taustoitettiin seuraaval-

la tavalla:

Metaforan avulla voidaan yhdellä sanalla kuvata jonkun asian merkitys tai luonne. Esi-

merkiksi kesämökki voi olla ”henkireikä” tai ”pakopaikka”, mutta jollekin toiselle ”pakko-

työleiri”. Mieti, mikä merkitys ja rooli kansalais- tai työväenopisto-opiskelulla on ollut si-

nulle elämässäsi, ja millä metaforalla kuvailisit sitä? Eli jatka alla olevaa lausetta. Voit 

kirjoittaa sen jälkeen myös perusteluja, miksi päädyit tähän metaforaan. Jatka lausetta: 

”Kansalais-/työväenopisto on elämässäni ollut minulle kuin...”

Verkkokyselyn vastaajista (n = 5 214) yhteensä 4 204 vastaajaa vastasi tähän avokysy-

mykseen. Vastaukset vaihtelivat yhden sanan metaforista pidempiin kuvauksiin:

kuntohoitola (lomake 2792)

toinen koti tai Linnanmäki. Sinne on ollut hyvä mennä työpäivän jälkeen virkistymään, 

oppimaan ja tapaamaan muita ihmisiä, sinne on hyvä mennä työttömänä, että tuntee 

kuuluvansa johonkin. (lomake 4827)

mukavaan ompeluiltaan menemistä hyvien ystävien seuraan (lomake 4545)

piristysruiske. Siitä saa virtaa ja hyvää mieltä. Sen jälkeen on iloinen mieli, vaikka ei aina 

onnistuisi tekemissään töissä. On vertaistukea, aina ei voi onnistua ja emme ole täydelli-

siä kukaan. Mutta uuden oppiminen tuo iloa, ja kurssikaveritkin iloitsevat toisten puoles-

ta. Ryhmähenki on ollut aina kannustava. Samoin opettajat. (lomake 4077)

Negatiivisia mielikuvia esitettiin vain muutamia, ja silloinkin sarkastiseen tyyliin. Esi-

merkiksi seuraavissa vastauksissa kuvataan osallistumista pakkona ja rasitteena:

Haaste uuden oppimiseen. Jossakin vaiheessa joistakin kursseista on tullut rasite, koska 

ryhmä on niin kiva, että on ollut pakko osallistua vaikka kurssi ei enää kiinnosta. (loma-

ke 1458)

pakkopulla toisinaan, kun tullut valinneeksi vääränlaisen kurssin (lomake 3916)

Pakkopullaa, jota on kiva syödä (lomake 1567)
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Avovastausten erittäin suuren määrän ja metaforakuvausten laajan kirjon vuoksi täy-

dellisen sisällönanalyysin tekeminen kaikista avovastauksista on käytännössä mah-

dotonta. Sen vuoksi analyysissa paikannettiin tarkemmin yleisemmät metaforat, jot-

ka oli mainittu vähintään viisi kertaa. Yksittäisissä avovastauksissa oli käytetty usein 

erilaisia sanamuotoja tai kirjoitettu myös perusteluja tai useita eri metaforia. Jos vas-

taaja oli kuvannut metaforaa laveammin useilla eri sanoilla, kuvaus tiivistettiin yhteen 

(esim. harrastus) tai kahteen sanaan (esim. viikon kohokohta) eli metaforaan. Esimer-

kiksi Harrastus-metaforaan koodattiin seuraavanlaisia avovastauksia:  

TAULUKKO 27 ESIMERKKI METAFORIEN SISÄLLÖNANALYYSISTA

HARRASTUS-METAFORAAN SIJOITETTUJA LAUSUMIA:

   harrastuspaja

   Harrastuspiiri täynnä ystäviä

   harrastuspiiri. tilanteen mukaan aina jotain.

   harrastustalo

   harrastustarjotin. Edullisia kursseja valittavana maan ja taivaan väliltä.

   Harrastustavaratalo.

Tällä periaatteella mukaan analyysiin tuli yhteensä 2426 vastaajan avovastaukset, 

joissa mainittiin yhteensä 69 metaforaa. Selvästi yleisin mainittu metafora oli Henki-

reikä, joka oli mainittu 513 kertaa. Tässä metaforassa on se ongelma, että se mainit-

tiin kysymyksen esimerkissä kesämökin mahdollisena metaforana, ja voi olettaa, että 

annettu esimerkki on johdatellut joitakin vastaajia käyttämään samaa metaforaa. Tä-

män mahdollisen virhetulkinnan vuoksi kyseinen metafora jätetään pois alla kuvat-

tavasta jatkoanalyysista, vaikka se saattaa osalla vastaajista olla heidän kokemustaan 

vastaava termi. Esimerkiksi teemahaastatteluissa yhteensä neljä haastateltavaa käytti 

spontaanisti henkireikä -metaforaa kuvatessaan kurssien tuottamia hyötyjä ja opiston 

merkitystä itselleen. Myös verkkokyselyssä kaksi vastaajaa viittasi suoraan esimerk-

kiin mutta koki sen kuvaavan omaa kokemustaan, toinen vielä tarkentaen sitä konk-

reettisella esimerkillä:

juurikin henkireikä ja mahdollisuus hengittää psyykkistä happea vaikean ihmissuhteeni 

ulkopuolella. Kansalaisopiston kurssit ovat minulle myös mahdollisuus mahdollisille tule-

ville syvemmille opinnoilleni. (lomake 4525)

Yleisimpiä vastauksissa mainittuja metaforia olivat:

• Henkireikä 513

• Harrastus 208

• Ystävät 42 (= kanssaopiskelijat), Ystävä 146 (opisto = ystävä)
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• Virkistäytymispaikka 153

• Muut paikka-loppuiset metaforat 153 (oma, tauko-, pako- jne. paikka)

• Mahdollisuus 73

• Piristysruiske 73

Analyysin tulokset eli kansalaisopistoon yleisimmin liitetyt metaforat (pois lukien 

henkireikä, jota ei otettu analyysiin mukaan edellä mainitusta syystä) on kuvattu al-

la olevassa kuviossa. Kuvio on tehty WordItOut-ohjelmalla10 joka muodostaa tekstistä 

(tässä lista metaforavastauksissa useamman kerran mainituista sanoista) sanapilven. 

Sanapilvessä kuvataan jokainen tekstissä esiintyvä sana, ja sanan fonttikoko kuvaa 

sanojen esiintymistiheyttä tekstissä. Kansalaisopiston yleisimpiä metaforia kuvaa-

va sanapilvi (Kuvio 26) antaa nopeasti yleiskuvan siitä, millaisena aktiiviset kansa-

laisopiston käyttäjät tämän organisaation näkevät: mukavana harrastus- ja virkistäy-

tymispaikkana, joka tarjoaa mahdollisuuksia ja piristysruiskeita – ja lukemattoman 

määrän muita positiivisia ja merkittäviä asioita. 

KUVIO 26 KANSALAISOPISTOA KUVAAVAT YLEISIMMIN MAINITUT METAFORAT

On hyvä muistaa, että verkkokyselyn vastaajat ovat kansalaisopiston vakioasiakkai-

ta, pidempään ja useilla kursseilla opiskelleita aikuisia, joille opisto on tarjonnut posi-

tiivisia kokemuksia, jotka saavat myös palaamaan aina syksyllä uusille kursseille. Eli 

kyselyn vastaajat ovat – tarkoituksella – valikoituneita ja myös todennäköisesti tyyty-

10  https://worditout.com/
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väisiä vakioasiakkaita, mikä osaltaan selittää metaforien positiivisuutta. Ensimmäistä 

kurssiaan opiskelevat aikuiset ehkä toisivat esiin myös hieman toisenlaisia metaforia.

Sanapilvestä siis puuttuu käytännön syistä henkireikä-metafora sekä satoja yksit-

täisiä metaforia, jotka oli mainittu vain kerran tai pari. Tällaisia olivat esimerkiksi elä-

mäntapa, huume, itsestäänselvyys, jokapäiväinen leipä, lukujärjestys eläkeläiselle, 

lumipallo – pienestä kasvaa suurta.
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5. 
Yhteenveto ja 

johtopäätökset

Tässä luvussa esitetään tiivis yhteenveto löydetyistä laajemmista hyödyistä, minkä jäl-

keen tutkimuksen tuloksia arvioidaan kuntalaisten, kunnan ja erilaisten pääomien nä-

kökulmasta. Lopuksi esitetään joitakin johtopäätöksiä ja suosituksia.

5.1  YHTEENVETO – MITÄ LAAJEMPIA HYÖTYJÄ KANSALAISOPISTO TUOTTAA?
Alla olevaan taulukkoon on koottu kaikki teemahaastatteluissa mainitut hyödyt hyö-

tyryppäittäin. Hyötyryppäiden kohdalle on merkitty myös niihin sijoittuvien hyötyjen 

kokonaisfrekvenssit. Vaikka kyseessä on laadullinen hyötyjen teemoittelu, käytetään 

tässä analyysissa löydettyjen teemojen frekvenssejä kuvaamaan sitä, mihin ryppäisiin 

sijoittuvia hyötyjä haastateltavat tuovat esille eniten. Koska kyseessä on aikuisopiske-

lu, mainitaan eniten Osaaminen, työ ja koulutus -hyötyryppääseen liittyviä hyötyjä (f = 

128). Tämän ryppään alta löytyi kolme hyötykategoriaa, joista Osaaminen ja Työ ovat 

kunnan elinkeinotoiminnan kannalta keskeisiä, vaikka hankittu uusi osaaminen ei ol-

lutkaan suoraan työhön liittyvää, vaan yleissivistävää, arjessa ja järjestöissä toimimista 

tukevaa yleistä osaamista. Työhön liittyvä osaaminen teemoiteltiin erikseen Työ-hyöty-

kategoriaan, jossa toinen suoraan työn tekemistä tukeva hyöty oli tehokkuus ja työssä 

suoriutuminen, muut enemmän henkilökohtaiseen työuraan liittyviä hyötyjä. 

Myös muihin hyötyryppäisiin sijoittui yksilön ja yhteiskunnan kannalta tärkeitä 

hyötyjä. Kansalaisopistolla on selvä yhteys kuntien hyvinvointitehtävään, sillä hyvin-

vointiryppääseen liittyviä hyötyjä mainittiin haastatteluissa 85 kertaa. Myös toimijuus 

(f =52) ja aktiivinen kuntalaisuus (f = 43) ovat hyötyryppäitä, jotka parantavat yksi-

lön ja lähiyhteisön elämänlaatua, ja tekevät kunnasta paremman paikan asua ja elää. 

Kansalaisopisto näyttäisi näiden laadullisten tulosten valossa näyttelevän tärkeää 

roolia kuntakontekstissa, eikä vain luontevimman eli osaamisen lisääntymisen alueel-

la vaan myös kuntalaisten toimijuutta, hyvinvointia ja aktiivista kuntalaisuutta vah-

vistavana toimintamuotona.

Myös verkkokyselyaineiston tilastollisen analyysin tuloksista tehtiin yhteenvetotau-

lukot, jotka esitetään kahdessa osassa hieman myöhemmin tässä luvussa. Niihin on li-

sätty vertailun vuoksi BeLL-tutkimuksessa mukana olleiden kansalaisopistovastaaji-
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en (n = 883; Manninen 2016) tulokset. Tulosten vertailu on mahdollista, koska suuri 

osa väittämistä oli samoja näissä kahdessa tutkimuksessa, ja myös kohderyhmä oli sa-

ma. Suomessa on toteutettu samanlaisella tutkimusasetelmalla myös kolmas hyötytut-

kimus (VSY; Manninen & Luukannel 2008) jossa arvioitiin vapaan sivistystyön eri orga-

nisaatiomuodoissa opiskelleiden kokemia hyötyjä. Tässäkin aineistossa 65,8 prosenttia 

vastaajista eli 1 147 henkilöä oli kansalaisopisto-opiskelijoita. Näissä kaikissa on osal-

listumisen tuottamia muutoksia (koettuja hyötyjä) kysytty osallistujilta itseltään sekä 

haastatteluilla että kyselylomakkeilla, ensin avokysymyksillä ja sen jälkeen muutosväit-

tämillä. Näissä kaikissa tutkimuksissa laadullinen ja määrällinen aineisto ovat tuot-

taneet identtisiä tuloksia, ja eri tutkimusten tulokset muodostavat hyvin samanlaisen 

kuvan koetuista hyödyistä. Suomalaisia kansalaisopistovastaajia on näissä kolmessa 

tutkimuksessa ollut yhteensä 7 244, joten ne antavat kattavan ja hyvän kuvan kansalais-

opiston tuottamista hyödyistä. Oheuisessa taulukossa on esimerkkinä vertailtu, minkä-

laisen kuvan eri tutkimusaineistot antavat opiskelumotivaation lisääntymisestä.

TAULUKKO 28 KOKONAISKUVA LAAJEMMISTA HYÖDYISTÄ HAASTATTELUAINEISTON VALOSSA

RYPÄS HYÖTYKATEGORIA (F) HYÖDYT

Aktiivinen 
kuntalaisuus 
(43)

Suvaitsevaisuus (8) kulttuuriosaaminen, erilaisten ihmisten kohtaaminen, suvaitsevaisuus

Sosiaalinen osallistuminen (23) sosiaalinen vuorovaikutus, uudet ystävät, uudet verkostot

Kansalaisosallistuminen (6) yhteiskunnallinen osallistuminen

Kansalaistaidot (6) medialukutaito, avarakatseisuus

Osaaminen, 
työ ja 
koulutus 
(128)

Työ (41) työhön liittyvä osaaminen, tehokkuus ja työssä suoriutuminen, uravaihtoehdot, 
jatko-opinnot, välineellinen hyöty, tukea työnhakuun, osaamisen tunnustaminen

Muutokset koulutuskokemuksissa 
(32)

opiskeluhalukkuus, oppimisen ilo, opiskelutaidot, tunne onnistumisesta, 
palautteenantotaito, muiden innostaminen opiskeluun

Osaaminen (55) kielitaito, kädentaidot ja taide, fyysiset taidot, TVT-taidot, taidot (ei eritelty), 
kommunikaatiotaidot, ruuanlaitto, yleissivistys, itseilmaisu ja luovuus, sosiaaliset 
taidot, ympäristötietoisuus, musiikki

Hyvinvointi 
(85)

Henkinen hyvinvointi (38) henkinen hyvinvointi, arjessa jaksaminen, työssä jaksaminen, mielihyvä, 
selviytymisen tunne, elämänlaatu

Fyysinen hyvinvointi (38) fyysinen hyvinvointi

Terveyskäyttäytyminen (13) terveyshyödyt, terveystietoisuus, terveysosaaminen

Toimijuus 
(52)

Kontrolliodotus (2) elämänhallinta

Minäpystyvyys (24) luottamus omaan osaamiseen, itseluottamus, minätuntemus, itsekontrolli

Elämän tarkoituksellisuus (25) elämänpiirin laajentuminen, aikastruktuuri, uudet virikkeet, ”eri ihminen”, itsensä 
toteuttaminen ja tekemisen ilo, ”uusi elämä”, uudet harrastukset

Perhe (1) parisuhteen vahvistuminen
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TAULUKKO 29 TUTKIMUSTULOSTEN VERTAILU – ONKO OSALLISTUMINEN LISÄNNYT OPISKELUMOTIVAATIOTA?

VSY BELL TOSTU

Vastaajat Vapaan sivistystyön opiskelijat (n 
= 1 773, joista kansalaisopistosta 
1 147)

Kansalaisopiston 
opiskelijat (BeLL-kyselyn 
suomalaisvastaajat; n = 883)  

Kansalaisopistojen vakioasiakkaat (n 
= 5 214, 29 haastattelua)

Raportti Manninen & Luukannel 2008 Manninen & Meriläinen 2015; 
Manninen 2016

Tämä raportti

Vastaajista 
maininnut itse

11,6 % (avovastaukset) 12,4 % (avovastaukset) 34,5 % (haastattelut)

Väittämissä muutosta 
tunnistaneiden osuus

92,6 % 89,6 % 75,7 %

Väittämät ja asteikko Onko osallistuminen… lisännyt 
innostusta jatkaa opiskelua? (ei 
lainkaan, jonkin verran, melko 
paljon, paljon)

Arvioi, ovatko kurssit saaneet 
aikaan muutoksia elämässäsi… 
Olen motivoitunut opiskelemaan 
(paljon vähemmän (- - -) 
vähemmän (- -) hieman 
vähemmän (-) ei muutosta (0) 
hieman enemmän (+) enemmän 
(++) paljon enemmän (+++)

Onko opiskelu… lisännyt 
motivaatiota opiskella myös muualla 
kuin opistossa? (ei lainkaan, jonkun 
verran, paljon, en osaa sanoa)

Kuten taulukosta voi havaita, avokysymyksissä opiskelumotivaation lisääntymisen tuo esil-

le sama määrä (noin 12 prosenttia) aikuisopiskelijoita kahden eri kyselyn avovastauksissa 

(VSY ja BeLL). Tämän tutkimuksen haastatteluaineistossa motivaation lisääntymisen on 

maininnut 35 prosenttia, mikä selittyy sillä, että tunnin haastattelussa mainitaan enemmän 

muutoksia kuin lomakkeella kerätyissä avovastauksissa. Kyselyväittämissä opiskelumoti-

vaation lisääntymistä ainakin jonkin verran tunnistaneiden VSY- ja BeLL-vastaajien koh-

dalla ovat samansuuntaiset, ja pieni ero saattaa johtua erilaisesta vastausasteikosta. Tässä 

tutkimuksessa opiskelumotivaation lisääntymisen on tunnistanut harvempi kuin BeLL-ai-

neistossa, mikä selittynee pääosin sillä, että tässä tutkimuksessa väittämä tarkennettiin kos-

kemaan lisääntynyttä halukkuutta opiskella myös muualla kuin kansalaisopistossa. 

Tämän TOSTU-tutkimuksen verkkokyselyaineiston tulokset on koottu kahteen seu-

raavaan yhteenvetotaulukkoon. Ensimmäiseen on koottu kolmeen hyötyryppääseen 

(toimijuus, aktiivinen kuntalaisuus ja hyvinvointi) liittyvät väittämät ja niissä muutok-

sia tunnistaneiden vastaajien prosenttiosuudet. Vertailun vuoksi taulukkoon on lisätty 

BeLL-tutkimuksessa muutosta tunnistaneiden suomalaisvastaajien (n = 883) prosent-

tiosuudet niiden väittämien osalta, jotka olivat molemmissa kyselyissä mukana (mutta 

hieman eri sanamuodossa ja erilaisella vastausasteikolla). Tässä tutkimuksessa vastaa-

jat olivat vähintään kolmena vuotena kansalaisopistossa opiskelleita vakioasiakkaita, 

mutta BeLL-kysely oli suunnattu viimeisten 12 kuukauden aikana jonkun kurssin kan-

salaisopistossa suorittaneille. Tämä ei sulje pois sitä, etteikö myös BeLL-vastaajien jou-

kossa olisi ollut vakioasiakkaita, mikä on itse asiassa jopa erittäin todennäköistä, koska 

osallistuminen selvästi kasautuu.
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TAULUKKO 30  YHTEENVETO TOIMIJUUDEN, AKTIIVISEN KUNTALAISUUDEN JA HYVINVOINNIN MUUTOKSISTA

RYPÄS HYÖTYKATEGORIA MUUTOKSET (HYÖDYT) JA MUUTOSTA TUNNISTANEIDEN OSUUDET BELL

Toimijuus Toimijuus Vahvistanut tunnetta, että tiedän mitä haluan elämältäni (80,2 %) 69,7 %

Lisännyt uskoa, että pystyn itse määräämään elämäni suuntaa (77,4 %) 69,6 %

Aktiivinen 
kuntalaisuus

Suvaitsevaisuus Lisännyt arvostustani muiden ihmisten näkemyksiä kohtaan (83,3 %) 86,7 %

Lisännyt arvostustani erilaisia kulttuureja kohtaan (77,0 %) 80,3 %

Sosiaalinen 
osallistuminen

Laajentanut ystävä- tai kollegaverkostoja (87,0 %) 73,4 %

Lisännyt tunnetta laajempaan yhteisöön kuulumisesta (79,2 %) -

Lisännyt luottamustani yleensä muihin ihmisiin (68,1 %) 72,0 %

Tuonut ihmisiä, joiden kanssa voin keskustella, jos tunnen itseni yksinäiseksi (58,9 %) -

Tuonut ihmisiä, joiden tukeen voin luottaa ongelmatilanteissa (54,8 %) -

Tuonut ihmisiä, jotka voivat antaa neuvoja tärkeissä päätöksentekotilanteissa (41,1 %) -

Tuonut ihmisiä, jotka voisivat toimia suosittelijoina, jos hakisin työpaikkaa (23,5 %) -

Tuonut henkilöitä, joiden puoleen voin kääntyä, jos tarvitsen taloudellista tukea (5,1 %) -

Kansalais- 
osallistuminen

Lisännyt kiinnostusta omaa asuinkuntaani koskeviin asioihin (59,4 %) -

Lisännyt KIINNOSTUSTA osallistua vapaaehtoistoimintaan (48,9 %) 68,5 %

Lisännyt toimimista aktiivisesti lähialueeni hyväksi (38,9 %) 45,7 %

Lisännyt vapaaehtoistyön TEKEMISTÄ (33,4 %) -

Lisännyt kiinnostustani kuntapolitiikkaan (21,8 %) (45,1 %)*

Lisännyt luottamustani kaupungin päätöksentekijöihin (21,4 %) (33,2 %)*

Hyvinvointi Hyvinvointi ja 
terveys- 
käyttäytyminen

Lisännyt tunnetta, että kokonaisuuden huomioiden olen onnellinen (84,1 %) 86,3 %

Lisännyt pyrkimystäni noudattaa terveitä elämäntapoja (64,4 %) 70,6 %

Lisännyt huomioni kiinnittämistä ruokavaliooni (48,4 %) -

Vähentänyt alkoholin käyttöä (6,8 %) 19,4 %

Vähentänyt tupakointia (3,7 %) 2,9 %

* BeLL-kyselyssä kysyttiin suhtautumista politiikkaan ja päätöksentekijöihin yleensä

Näiden kahden tutkimuksen tuottamat tulokset antavat yllättävän samankaltaisen ku-

van kansalaisopistossa opiskelun tuottamista hyödyistä, vaikka vastausasteikot ovat ol-

leet erilaiset. Samansuuntaiset muutosta tunnistaneiden prosenttijakaumat vahvistavat 

molempien tutkimusten luotettavuutta, sillä samansuuntaiset tulokset eivät voi olla sat-

tumaa, vaan niiden taustalla on sama ilmiö – kansalaisopistossa opiskelu saa aikaan 

muutoksia eli tuottaa hyötyjä osallistujille, ja osallistujat pystyvät kysyttäessä tunnis-

tamaan niitä sekä haastatteluissa ja avovastauksissa että kyselylomakkeen väittämissä.

Ainoat suuremmat erot löytyvät (kunta)politiikkaan liittyvän kiinnostuksen ja 

(kaupungin) päätöksentekijöihin liittyvän luottamuksen lisääntymisen kohdalla. Tätä 

saattaa selittää kysymysten hieman erilainen kohdennus, eli koska TOSTU-tutkimuk-

sessa kansalaisopiston merkitystä arvioidaan kuntakontekstissa, sen kyselyssä käy-

tettiin termejä kuntapolitiikka ja kaupungin päättäjät, mutta BeLL-kyselyssä politiik-
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ka ja päättäjät. On myös hyvä muistaa, että väittämillä kysyttiin nimenomaan koettua 

muutosta (onko luottamus kuntapäättäjiin tai päättäjiin lisääntynyt), ei suhtautumis-

tapaa (luottaako kuntapäättäjiin tai päättäjiin). Luottamus kuntapäättäjiin ja kiinnos-

tus kuntapolitiikkaan saattaa olla jo lähtökohtaisesti paremmalla tasolla, joten se ei 

välttämättä lisäänny niin paljon kuin kiinnostus valtakunnanpolitiikkaa kohtaan.

Seuraavaan taulukkoon on koottu osaaminen, työ ja koulutus -hyötyryppääseen 

liittyvät muutokset, sekä vertailumielessä BeLL-tutkimuksessa muutosta tunnistanei-

den vastaajien osuudet molemmissa kyselyissä olleiden väittämien osalta. Koska TOS-

TU-tutkimuksessa on tavoitteena myös mahdollisten taloudellisten vaikutusten arvi-

ointi, oli verkkokyselyyn lisätty työhön, tulotasoon ja uraan liittyviä väittämiä, jotka 

eivät olleet BeLL-tutkimuksessa mukana.

Kansalaisopistossa opiskelu on selvästi eniten lisännyt vakioasiakkaiden luottamus-

ta omaan oppimiskykyynsä ja opiskelumotivaatiota. Tulos on lähes identtinen BeLL-tu-

losten kanssa, ottaen huomioon TOSTU-kyselyn motivaatioväittämään tehdyn pienen tar-

kennuksen. Puolet vastaajista arvioi ammatillisen osaamisensa lisääntyneen ja työtehonsa 

parantuneen. Muita työhön ja uraan liittyviä hyötyjä tunnistaa joka neljäs tai harvempi va-

kioasiakas. Työhön suoraan liittyvät hyödyt eivät siis ole kovin yleisiä, mutta niitä esiintyy. 

Osaamisen alueella joka neljäs kokee lisäksi ammattiinsa liittyvän tietoteknisen osaamisen 

lisääntyneen. Merkittävä osaamisen muutos on kansalaisen perustaitoihin kuuluvan ar-

jen tietotekniikan hallinnan lisääntyminen, jonka on tunnistanut 38 prosenttia vastaajista.

TAULUKKO 31 YHTEENVETO OSAAMISEEN, TYÖHÖN JA KOULUTUKSEEN LIITTYVISTÄ MUUTOKSISTA

RYPÄS HYÖTYKATEGORIA MUUTOKSET (HYÖDYT) BELL

Osaaminen, 
työ ja 
koulutus

Työhön liittyvät hyödyt Auttanut parantamaan työtehoani (51,8 %) -
Lisännyt vaihtoehtoisia työ- ja uravaihtoehtoja (26,1 %) 30,7 %
Lisännyt mahdollisuuksia parantaa tulotasoani (21,5 %) 28,0 %
Auttanut saamaan lisätuloja (18,8 %) -
Auttanut saamaan vaativampia työtehtäviä (16,7 %) -
Auttanut löytämään kiinnostavan uran (16,5 %) -
Auttanut saamaan parempia työtehtäviä (15,7 %) -
Lisännyt valmiuttani muuttaa tarvittaessa työn perässä (13,8 %) 14,3 %
Auttanut saamaan työpaikkoja (12,4 %) -
Auttanut vaihtamaan uraa (9,8 %) -
Auttanut saamaan palkankorotuksen (7,4 %) -

Osaaminen Lisännyt ammatillista osaamistani (47,6 %) -
Lisännyt arjen tietotekniikan (pankkiasiat, sähköposti jne) osaamista (38,3 %) -
Lisännyt ammattiini liittyvän tietotekniikan osaamistani (26,7 %) -

Muutos koulutuskokemuksissa Lisännyt luottamusta omaan oppimiskykyyni (92,6 %) 89,3 %
Lisännyt motivaatiota opiskella myös muualla kuin opistossa (75,7 %) (89,6 %)*

* BeLL-väittämä oli hieman eri muodossa, kuten edellä kuvattiin (Taulukko 29). 
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5.2  KANSALAISOPISTON MERKITYS PÄÄOMIEN KEHITTÄJÄNÄ
Raportin alkupuolella hahmoteltu teoreettinen viitekehys sisälsi opiskelupolut (Gorard 

& al. 2001), toimijuuden (Archer 2003) sekä erilaiset pääomat. Opiskelupolkuja arvi-

oitiin teemahaastatteluihin osallistuneiden vakioasiakkaiden elämänvirtapiirrosten ja 

haastatteluissa esille tulleiden kurssihistorian kuvausten perusteella. Opiskelupoluista 

ei löytynyt mitään polkutyyppejä, joita useammat henkilöt olisivat kulkeneet, vaan ne 

olivat hyvin yksilöllisiä ja nivoutuivat formaaliin ja ammatilliseen koulutukseen eri ta-

voin. Muutamilla haastateltavilla kansalaisopiston kurssit olivat selvästi olleet mahdolli-

suus täydentää nuoruusvaiheessa hieman vajaaksi jääneitä opintoja esimerkiksi niin, et-

tä keskikoulussa tai lukiossa vähemmälle jääneitä kieliopintoja täydennettiin aikuisiällä 

kansalaisopistossa. Muutamille opisto tarjosi eläkeikään tullessa mahdollisuuden jatkaa 

nuoruusvaiheessa ja työelämässä alkanutta aktiivista koulutukseen osallistumista, mut-

ta nyt harrastustavoitteisesti. Muutamille kansalaisopiston kurssit ovat tarjonneet kim-

mokkeen uuden ammatin hankkimiseen ja paluuseen formaalin koulutuksen puolelle 

sitä opiskelemaan. Yksi yleisempi piirre oli kurssien määrän lisääntyminen iän myö-

tä, mitä näytti selittävän työuralla (irtisanominen, työuupumus, eläköityminen) tai elä-

mänkulussa tapahtuneet muutokset (avioero, muutto, lasten aikuistuminen). Etenkin 

eläkeikää lähestyvillä ja sinne ehtineillä kurssimäärät näyttäisivät lisääntyvän, ja myös 

opiskelun merkitys elämänlaadun lisääjänä korostuu (vrt. Duncan 2015).

Toimijuuden eli oman elämän hallinnan tunteen lisääntyminen on sekä yksilön et-

tä yhteiskunnan kannalta merkittävä hyötykokonaisuus. Siinä on käytännössä kyse jo 

raportin alkupuolella käytettyä Fieldin (2009, 27) ilmaisua lainaten ”koetuista vaiku-

tusmahdollisuuksista tärkeissä elämän valintatilanteissa”. Kansalaisopiston kurssit li-

säävät itseluottamusta ja luottamusta omaan osaamiseen, minäpystyvyyden tunnetta, 

elämän merkityksellisenä kokemista ja selkeyttävät omia elämänsuunnitelmia. Sel-

keimmin toimijuuden lisääntyminen näkyi haastatteluiden pohjalta määritellyn Voi-

mautujien tyyppiin sijoittuneiden henkilöiden kohdalla: heille kansalaisopisto on ollut 

merkittävä oman elämän haltuunoton tukija ja jopa mahdollistaja. Samoja vaikutuk-

sia löytyi myös Suurhyötyjien elämänkulusta, vaikka ne eivät olleetkaan niin merkit-

täviä kuin vaikeammista elämäntilanteista selvinneillä.  

Kansalaisopiston merkitystä kunnan ja koko yhteiskunnan kannalta on kätevää jäsen-

tää raportin alkupuolella (luku 2.3.3) kuvattujen erilaisten pääoman lajien avulla. Kuten 

edellä kuvattiin, pääoma on eräänlainen sateenvarjotermi, joka kattaa ja kuvaa yksilön ja 

yhteisön käytössä olevia erilaisia resursseja, olivat ne sitten rahallisia, henkisiä, sosiaali-

sia tai kulttuurisia (Côté 2005, 224; Im 2018). Pääoman käsite on alun perin tarkoittanut 

konkreettisesti yrityksen tai yhteiskunnan käytössä olevia taloudellisia resursseja, mutta 
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kun huomattiin etteivät ne yksin selitä yrityksen tai maan menestystä, tarvittiin sen rinnal-

le inhimillisen pääoman käsite (human capital; Coleman 1988), josta tässä tutkimuksessa 

käytetään osaamispääoman käsitettä kuvaamaan sitä lisäarvoa, jonka osaaminen ja inhi-

millinen työpanos tuo yrityksen tai maan tulokseen. Myöhemmin Bourdieu (1986) kehit-

ti näiden rinnalle vielä sosiaalisen ja kulttuurisen pääoman käsitteet. Tässä tutkimuksessa 

kansalaisopiston tuottamia hyötyjä tarkasteltiin osaamispääoman ja sosiaalisen pääoman 

(Field 2016) lisäksi identiteettipääoman (Schuller 2004; Côté 2005) ja terveyspääoman 

(Im 2018; Hyry-Honka ym. 2012) näkökulmasta. Myös alkuperäinen taloudellisen pää-

oman käsite on toimiva kuvaamaan kansalaisopiston mahdollisia taloudellisia vaikutuk-

sia, joita tässä tutkimuksessa arvioitiin opiskelun tuottamien laajempien hyötyjen lisäksi.

  Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat selvästi, että kansalaisopistossa opiskelu 

lisää Putnamin (1995) määritelmän mukaista sosiaalista pääomaa, eli sosiaalista osal-

listumista, vapaaehtoistyön tekemistä ja siihen liittyvää myönteistä asennetta, ystävä-

verkostoja, luottamusta ja yhteistyötä. Ystäväverkostojen laajuus ja myös syvällisyys 

ja laatu (ns. sitova sosiaalinen pääoma; Williams 2006) näyttäisi lisääntyvän. Haas-

tatteluissa sosiaalinen vuorovaikutus ja kursseilla syntyvät uudet ystävyyssuhteet mai-

nitaan usein keskeisinä hyötyinä. Tulokset vahvistavat sekä BeLL-tutkimuksen tulok-

sia että muiden aikaisemmin tehtyjen hyötytutkimusten tuloksia (Schuller & al. 2002; 

Field 2005; OECD 2007; Williams 2006; De Greef, Segers & Verté 2010; McIntyre 

2012; Merriam & Kee 2014; Pearce & al. 2016; Cocquyt & al. 2017).

Osaamispääoman lisääntyminen näkyy tuloksissa työhön ja arkeen liittyvän osaa-

misen lisääntymisenä sekä uraan ja opiskelupolkuihin liittyvinä muina hyötyinä (pie-

nemmällä osalla vastaajista esimerkiksi urasuunnitelmien selkeytymisenä tai työllis-

tymisenä, useimmilla opiskeluhalukkuuden lisääntymisenä). Osa tässä tutkimuksessa 

löydetyistä taloudellisista vaikutuksista liittyy itse asiassa osaamispääoman lisääntymi-

seen, eli alkuperäiseen human capital -ilmiöön. Näitä ovat erityisesti työn tehokkuuden 

lisääntyminen työhön liittyvän osaamisen ja työhyvinvoinnin lisääntymisen kautta. 

Identiteettipääoman lisääntyminen näkyy haastatteluaineistossa selvästi toimijuuden 

lisääntymisenä eli yksilön elämänkulkuun liittyvinä hallittuina valintoina ja oman identi-

teetin vahvistumisena. Se näkyy myös ei-ammatillisen eli arkielämään liittyvän osaami-

sen, esimerkiksi kielitaidon, atk-osaamisen ja käsillä tekemisen taidon lisääntymisenä. 

Näillä näyttäisi olevan käytännön vaikutusten lisäksi myös itsetuntoa ja elämänlaatua pa-

rantava vaikutus: esimerkiksi itse tehdyt vaatteet paitsi säästävät rahaa ja ovat mieleiset ja 

ne antavat samalla myös tunteen onnistumisesta ja omista mahdollisuuksista.

Terveyspääomaan kansalaisopistossa opiskelulla näyttäisi olevan sekä suoria että epä-

suoria vaikutuksia. Liikuntakursseilta saadaan suoria fyysiseen terveyteen liittyviä hyöty-

jä ja henkinen hyvinvointi näyttäisi lisääntyvän sekä suoraan (mielihyvä kurssin jälkeen) 
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että välillisesti (onnistumisen kokemusten ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta synty-

vä henkinen hyvinvointi; vrt. Hyyppä 2004). Kyselyväittämissä osa vastaajista tunnisti 

terveyskäyttäytymiseen liittyviä muutoksia, esimerkiksi huomion kiinnittäminen omaan 

ruokavalioon lisääntyy. Yksilö siis näyttäisi kansalaisopistossa kokoavan ja ylläpitävän ter-

veyteen ja hyvinvointiin liittyvää resurssivarastoa, joka näkyy erityisesti eläkeikäisillä osal-

listujilla väestöarvoihin verrattuna parempana elämänlaatuna ja hyvinvointina.

Kuten luvussa 4.6 kuvattiin, kansalaisopistossa opiskelevat tunnistavat myös erilaisia 

opiskelun aikaansaamia taloudellisia vaikutuksia (eli perinteistä taloudellista pääomaa). 

Osa näistä on konkreettisia, oikeassa rahassa kohtuullisen helposti laskettavissa olevia 

vaikutuksia (esimerkiksi lisä- ja myyntitulot), osa taas vaikeammin rahalliseen muotoon 

muunnettavissa olevia (esimerkiksi sote-säästöt, jos opiskelu lisää osallistujan hyvinvoin-

tia ja vähentää sote-palveluiden tarvetta). Lisäksi kansalaisopistolla voi olla taloudellisia 

vaikutuksia, joita osallistujat eivät itse tunnista ja joiden todentaminen voi olla mahdo-

tonta (esimerkiksi sosiaalisen koheesion lisääntymisestä syntyvät säästöt yhteiskunnalle). 

Tutkimuksen tuottama kokonaiskuva kansalaisopistossa opiskelun tuottamista 

hyödyistä ja tunnistetuista taloudellisista vaikutuksista on koottu alla olevaan kuvi-

oon. Kuviossa on esitetty hyötyryppäittäin eri pääomien alle sijoittuvat hyödyt ja siihen 

on lisätty yleisimmät vastaajien tunnistamat taloudelliset vaikutukset sen pääoman la-

jin kohdalle, joka niitä synnyttää. Jälkimmäiset on sijoitettu kahdelle ulkokehälle ku-

vaamaan Merenmiehen (2011) absoluuttisen rahan ja arvioon tai näyttöön perustuvan 

rahan muodossa olevia vaikutuksia. 

KUVIO 27 YHTEENVETO KANSALAISOPISTON TUOTTAMISTA HYÖDYISTÄ JA TALOUDELLISISTA VAIKUTUKSISTA
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Kuten kuviosta näkyy, taloudelliset vaikutukset näyttäisivät syntyvän osaamis- ja ter-

veyspääoman sekä sosiaalisen pääoman lisääntymisen kautta. Identiteettipääoma ei 

itsessään näyttäisi tuottavan sellaisia taloudellisia vaikutuksia, joita vastaajat tun-

nistavat itse. Toimijuuden lisääntymisellä on kuitenkin varmasti myös taloudellisia 

vaikutuksia esimerkiksi oman elämän ja uran hallinnan kautta, ja se vaikuttaa myös 

terveyspääoman ja sosiaalisen pääoman vahvistumiseen sekä sitä kautta välillisesti ta-

loudellisten vaikutusten syntymiseen.

5.3  JOHTOPÄÄTÖKSIÄ JA SUOSITUKSIA

5.3.1 ONNISTUUKO KANSALAISOPISTON SOSIAALISEN TUOTTAVUUDEN ARVIOINTI?

Tulosten mukaan kansalaisopisto on kunnallinen sivistyspalvelu, jonka merkitys eri 

käyttäjäryhmille vaihtelee. Osalle se on kielikurssi- ja harrastustoimintaa tarjoava 

paikka, osalle merkittäviä yksilö- ja yhteiskuntatason hyötyjä tuottava mahdollisuus. 

Hieman alle puolet tunnistaa kurssien saaneen aikaan myös taloudellisia vaikutuksia.

Esitutkimuksessa (Manninen 2016) testattiin, onko kansalaisopiston sosiaalis-

ta tuottavuutta mahdollista laskea arvioimalla opiskelun tuottamien hyötyjen pohjal-

ta myös taloudelliset vaikutukset ja niiden rahallinen arvo. Esitutkimuksessa ei ollut 

käytettävissä empiiristä aineistoa mahdollisista taloudellisista vaikutuksista, min-

kä vuoksi tässä TOSTU-tutkimuksessa sitä kerättiin yhdessä opintopolkuja ja opis-

kelun tuottamia hyötyjä koskevan aineiston kanssa. Saatuja tuloksia on mahdollis-

ta hyödyntää tulevissa kansalaisopiston sosiaalisen tuottavuuden arvioinneissa, kuten 

käynnissä olevassa Joensuun seudun kansalaisopiston seurantatutkimuksessa (Man-

ninen & Vartiainen 2018), jossa seurataan vuoden ajan aikuisopiskelijoiden elämänti-

lanteessa mahdollisesti tapahtuvia muutoksia. Vaikka yhteiskunnallisten palveluiden 

sosiaalisen tuottavuuden arviointiin käytettävään SROI-menetelmään (Social Re-

turn of Investment; Banke-Thomas & al. 2015) liittyy lukuisia ongelmia (ks. Fujiwara 

2015; Manninen 2016, 47-48 ja 58-61), antavat tämän tutkimuksen tulokset parem-

mat mahdollisuudet arvioida Joensuun seuranta-aineiston avulla, mikä on kansalais-

opiston kustannus-hyötysuhde. Käytännössä tässä tutkimuksessa paikannetut talou-

delliset vaikutukset lisätään väittämiksi Joensuun seurantalomakkeeseen ja yhdessä 

muun seuranta-aineiston kanssa saadaan – periaatteessa – aineistoa vuoden aikana 

suoritettujen kurssien aikaansaamista mahdollisista muutoksista (esimerkiksi ystävi-

en määrän lisääntyminen, sote-palveluiden käytön muutokset) ja vastaajien tunnista-

mista taloudellisista vaikutuksista (esimerkiksi myyntitulot, palkankorotus). Lisäksi 

mahdollisten sote-palveluiden käytön muutosten avulla voidaan arvioida muutoksen 
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kustannusvaikutukset, kun tiedetään esimerkiksi terveyskeskuskäynnin keskihinta, 

jota voi käyttää viitearvona laskelmissa. Laskentakaavaan kustannuspuolelle merki-

tään kansalaisopiston saama kurssikohtainen valtionosuus, kunnan tuki ja osallistuji-

en osallistumismaksut.

Kuten tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, osallistujien on hieman vaikea it-

se spontaanisti tunnistaa erilaisia taloudellisia vaikutuksia ja osa ei myöskään ajattele 

tai tavoittele sellaisia, vaan kertoo opiskelevansa harrastuksen takia. Taloudellisia vai-

kutuksia syntyy myös välillisesti esimerkiksi kurssien tuomien hyvinvointivaikutusten 

kautta vähentyneinä sote-kuluina. Vastaajien on itse helpompi tunnistaa konkreettisia 

lisätuloja (esimerkiksi itse tehtyjen korujen myynti), osa on vaikeampia ja arvionva-

raisia (esim. osaamisen ja työhyvinvoinnin lisääntymisestä syntyvä mahdollinen hyöty 

työnantajalle). SROI-laskelmissa tarvittavia euromääräisiä taloudellisten vaikutusten 

summia on käytännössä hyvin vaikea, ellei jopa mahdoton arvioida, mutta esimerkik-

si sote-kulujen kohdalla niitä voidaan arvioida viitearvojen avulla. Samaten vapaaeh-

toistyön tekemisen taloudellisia vaikutuksia voidaan laskea vapaaehtoistyölle laske-

tun tuntihinnan (Laasanen 2011) avulla.

Kuntapalveluiden sosiaalisen tuottavuuden arviointia on tehty paljon esimerkik-

si kirjastojen ja liikuntapalveluiden osalta (esim. Laitinen 2013; Fujiwara, Kudrna & 

Dolan 2014), mutta kansalaisopistojen tyyppisen palveluiden osalta ei lainkaan, lu-

kuun ottamatta testausmielessä tehtyä esitutkimusta (Manninen 2016). Aikuisopiske-

lu on kirjastoja ja liikuntapaikkoja monimutkaisempi ilmiö, koska kansalaisopistossa 

osallistujien taustat ja palvelun käyttötavat vaihtelevat todella paljon. Aikuisopiske-

lun taloudellisten vaikutusten arviointia vaikeuttaa se, että ”aikuiskoulutuksen vai-

kutus on sotkuinen, epäsäännöllinen ja hyvin henkilökohtainen”11 (Fujiwara 2012). 

Field (2011) on jopa todennut, ettei sitä kannattaisi edes yrittää, koska ”Empiiristen 

aineistojen keruu on erittäin haastavaa, yhteydet ovat nonlineaarisia, ja aikuisten 

elämänkulut ovat monimutkaisia ja tilannesidonnaisia, joten on erittäin epätoden-

näköistä, että realistinen kustannus-hyötyanalyysi olisi mahdollinen tai edes kan-

nattavaa.” (Field 2011, 288). Tarkkojen SROI-laskelmien teko on siis varmasti haas-

tavaa, mutta kansalaisopistojen taloudellista merkitystä on silti hyvä arvioida edes 

sillä tarkkuudella, jolla se on mahdollista. Kyseessä on muiden palveluiden tapaan 

yhteiskunnallinen investointi, jota säästöpaineiden takia etenkin kunnissa joudutaan 

joskus perustelemaan myös euroilla sosiaalisen tuottavuuden näkökulmasta (ks. Man-

ninen 2016, 8–9).

11  ”The impact of adult education is messy, irregular and very personal”
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5.3.2 KURSSIMAKSUT

Valtiontalouden ja kuntien säästöjen vuoksi kansalaisopistojen kurssitarjontaa on jou-

duttu karsimaan, ja on puhuttu paljon myös kurssimaksujen nousemisesta. Kurssi-

maksujen nousu on kuitenkin ollut jatkuva trendi jo useita vuosia, ja johtunee yleisen 

kustannustason nousun lisäksi myös opistojen rahoitusrakenteen muutoksista. Emilia 

Valkonen laski väitöskirjassaan tutkimiensa tapausopistojen kurssiohjelmien avulla, et-

tä kurssihinnoissa tapahtui vuoden 1994 paikkeilla selvä hyppäys ylöspäin: lukuvuon-

na 1990–1991 yhden kurssin keskihinta euroina vuoden 2014 rahanarvon mukaan oli 

11,93 euroa, mutta lukuvuonna 1994–1995 jo 43,10 euroa, ja 2010–2011 jo 65,18 euroa 

(Valkonen 2016, 105). Valkosen kurssihintataulukosta näkyy myös se, että lukuvuon-

na 1986–1987 kansalaisopiston kurssi maksoi saman verran kuin hampurilaisateria tä-

nä päivänä (8,83 €), mutta lukuvuonna 2010–2011 jo hyvän ravintolapäivällisen verran 

(65,18 €). Myös vuoden 2011 jälkeen kurssien keskihinta on noussut vuoteen 2017 asti 

yhteensä 8 euroa, kuten Tikka (2018, 77) osoittaa opinnäytetyössään, joka pohjautuu 15 

opiston yli 2 000 kurssin Hellewi-järjestelmästä vuosittain poimittuihin tietoihin. 

Tämän tutkimuksen haastatteluaineistossa ja verkkokyselyn avovastauksissa 

kurssimaksuista puhuttiin selvästi kolmella erilaisella, toisistaan paljonkin poikkea-

valla tavalla, jotka voi tiivistää seuraavasti:

1. Edullinen harrastusmahdollisuus: kansalaisopiston kurssit nähtiin edullisiksi 

etenkin verrattuna yksityisen puolen vastaaviin kursseihin ja ne tarjosivat siten 

edullisen harrastusmahdollisuuden; maksuja ei pidetty korkeina.

2. Huoli nousevista kurssimaksuista muiden puolesta: mainittiin yleisellä tasolla, 

että nousevat kurssimaksut saattavat olla osallistumisen este heikommassa talou-

dellisessa tilanteessa oleville. 

3. Huoli nousevista kurssimaksuista omasta puolesta: henkilö itse koki kurssimak-

sujen nousemisen ja etenkin useampien kurssimaksujen kasautumisen omia osal-

listumismahdollisuuksia heikentäväksi tekijäksi.

Kun vastaajilta kysyttiin kansalaisopiston taloudellisista vaikutuksista, noin viides-

osa vastaajista mainitsi haastatteluissa tai avovastauksissa opiston tarjoaman edulli-

sen harrastusmahdollisuuden taloudellisena hyötynä itselleen (Taulukko 20, sivu 74). 

Kurssihintoja ei pidetty korkeina vaan edullisina, etenkin jos niitä verrattiin esimer-

kiksi yksityisen puolen liikunta- tai kielikursseihin. Suhtautumistapa liittyi selvästi 

omaan tulotasoon, eli sen toivat esiin palkkatyössä tai kohtuutasoisella eläkkeellä ole-

vat henkilöt. Osa toi esille kakkoskohdassa mainitun huolen, joko pohjaten sen opis-

kelukavereiden kokemuksiin tai opistokentällä yleiseen käsitykseen. Kolmannessa pu-
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humisen tavassa näkyi huonotuloisempien ja eläkeläisten konkreettinen huoli siitä, 

riittävätkö rahat jatkossa kursseihin. Huolen taustalla oli erityisen aktiivisten opiske-

lijoiden omakohtainen taloudellinen haaste eli useiden kurssien suorittaminen vuosit-

tain, jolloin nousevien kurssimaksujen vaikutus kertautuu. 

Koska vastaajat ovat kansalaisopistojen vakioasiakkaita (ja ylipäätään sellaisia, 

jotka osallistuvat kansalaisopistojen kursseille), on vaikea arvioida aiheuttavatko nou-

sevat kurssimaksut osallistumattomuutta. Yleiskuva näyttäisi olevan, että hyvätuloi-

sille kurssimaksut ovat edullisia eivätkä vaikeuta osallistumista, mutta pienempitu-

loisille etenkin aktiivisempi osallistuminen saattaa aiheuttaa vaikeuksia. Erilaisten 

tukisetelien avulla on pitkään autettu esimerkiksi työttömien osallistumista, mutta pi-

täisikö kokeilla myös kurssimaksujen porrastamista tulojen mukaan?

5.3.3  OSALLISTUMISEN KASAUTUMINEN JA KADONNUT KANSA

Vaikka tulosten mukaan kansalaisopistot tuottavat merkittäviä hyötyjä etenkin opis-

tojen vakioasiakkaille, nakertaa opistojen yhteiskunnallista merkitystä osallistumisen 

kasautuminen aikaisemminkin osallistuneisiin vakioasiakkaisiin. Samojen ihmisten 

osallistuminen vuodesta toiseen ei sinänsä ole ongelma, vaan merkki ilmeisen hy-

vin toimivasta ja mielekkääksi koetusta toiminnasta, joka houkuttelee aina uudestaan 

opintojen pariin. Samalla kuitenkin kansalaisopiston tuottamat laajemmat hyödyt ja 

hyvinvointivaikutukset kasautuvat samoille henkilöille, jotka – ilmeisesti jo lähtökoh-

taisesti – ovat muutenkin varsin hyväosaisia (keskimääräistä parempi koulutustaso ja 

sosioekonominen asema). 

Myös opistojen koulutussuunnittelukäytännöt näyttäisivät ylläpitävän saman-

laista kurssitarjontaa vuodesta toiseen, koska se pohjautuu paljolti vakioasiakkaiden 

esittämiin kurssitoiveisiin (Markkanen & al. 2012; Manninen 2015). Uusien opiskeli-

joiden osuus näyttäisi olevan varsin pieni vuosittain, ja osallistujarakenteet ovat py-

syneet samanlaisina jo pitkään. Miesten suhteellinen osuus osallistujista on vuodesta 

toiseen pieni (osallistujista noin 77 prosenttia on naisia; Vaherva ym. 2006; Kumpu-

lainen 2008; SVT 2014a ja 2017). Samaten alemman koulutustason omaavia, heikom-

massa sosioekonomisessa asemassa ja työttömänä olevia on osallistujissa suhteessa 

näiden ryhmien kokoon vähän. Esimerkiksi Joensuun seudun kansalaisopistossa jon-

kun kurssin syksyllä 2017 aloittaneista työttömiä oli 4,4 prosenttia, vaikka Joensuun 

työttömyysaste oli silloin 16,7 prosenttia. 

Jos opistojen asiakaskuntaa arvioi johdannossa (luku 1.1) kuvattujen vapaan sivis-

tystyön alkuperäisten arvojen ja vuosisadan alussa perustettujen ensimmäisten työvä-

enopistojen tavoitteiden valossa, näyttäisi siltä, että ovat kansalais- ja työväenopistot 

ovat hieman muuttuneet sadassa vuodessa tavallisen kansan sivistäjästä ja tasa-ar-
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voisten koulutusmahdollisuuksien tarjoajista hyvän pohjakoulutuksen omaavien ja 

parempiosaisten harrastustoiminnan toteuttajiksi. Asiakaskunnan rakenteen muutos-

ta selittää tietysti suomalaisen tasa-arvoisen koulutusjärjestelmän tuottama yleinen 

koulutustason nousu, lisäksi pidemmälle kouluttautuneet osallistuvat aktiivisemmin 

kaikkeen aikuiskoulutukseen. Edelleen löytyy kuitenkin ryhmiä, joille kansalaisopis-

tojen tarjoama yleissivistävä, omaehtoinen ja harrastustavoitteinen opiskelu tarjoaisi 

merkittävän vaihtoehdon, jos opiskelupolku on jäänyt lyhyeksi tai kesken –  tai ei kiin-

nosta lainkaan (esimerkiksi koulupudokkaat, pitkäaikaistyöttömät, syrjäytymisvaa-

rassa olevat). Koulutustason noususta huolimatta aikuisten osaamisessa on muuten-

kin paljon päivitettävää (ikääntyvät, heikot perustaidot omaavat aikuiset, työttömät, 

puhumattakaan jokaisen aikuisen kansalais- ja tietoyhteiskuntataidoista). Kansalais-

opistoilla voisi olla myös selkeämpi yhteisökasvattajan rooli erilaisten yhteiskunnal-

listen ongelmien lisääntyessä. Juha Sihvosen (2015) tavoin voidaan siis kysyä, onko 

vapaat sivistystyöt tehty, kun sen tarpeessa olevia ryhmiä edelleen löytyy, mutta har-

rastustavoitteisiin opintoihin hakeutuu vain viidesosa naisista, ja miehistä vieläkin 

harvempi (SVT 2017). Alkuperäisen kohderyhmän eli ”tavallisen kansan” katoaminen 

asiakaskunnasta heikentää siis hieman kansalaisopistojen yhteiskunnallista vaikutta-

vuutta, joka voisi olla nykyistäkin parempi, jos opiskelijoiksi saataisiin uusia osallis-

tujaryhmiä. Tutkimusten mukaan heikommassa asemassa olevat hyötyvät enemmän 

aikuisopiskelusta kuin lähtökohtaisesti jo paremmassa elämäntilanteessa olevat aikui-

set (De Greef, Segers & Verté 2012; Manninen & al. 2014).
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Kysely on tarkoitettu aikuisille, jotka ovat elämänsä aikana opiskelleet vähintään kolmena eri vuotena kansalais- tai
työväenopiston kursseilla (opiston nimi voi olla myös aikuisopisto tms.)

Muistele, kuinka monelle tällaiselle yksittäiselle kurssille olet elämäsi aikana osallistunut (eli jos olet suorittanut esim. vain
venäjän kielen kursseja mutta yhteensä 6 kpl, merkitse kurssien määrä eli 6).

LIITE 1. HAASTATTELURUNKO

A. ELÄMÄNKULKU JA OPISKELUHISTORIA:

Käydään läpi ennakkoon tehty elämänvirtapiirros: pääpiirteissään elämänkulku kursorisesti yleissivistävät ja ammatilliset opinnot. Sitten 
tarkemmin kansalais- ja työväenopistoissa opiskelu alla olevien kysymysten avulla.

• Olet siis osallistunut vuodesta xxxx alkaen n:lle [kurssien kokonaismäärä] kurssille? Ensimmäinen näyttää olleen zzzzz-kurssi.

• Muistatko, miksi tulit ylipäätään lähteneeksi kansalais- tai työväenopistoon opiskelemaan silloin ensimmäisen kerran? 

• Kerro hieman, mikä ja minkälainen [ensimmäinen] kurssi oli [ja missä opistossa]?

• Muistatko, miksi osallistuit juuri sille kurssille?

• Mitä opit sillä kurssilla?

• Minkälaisia muita kokemuksia sinulle jäi siitä mieleen?

 [TOISTA soveltaen kysymykset 2 - 5 kaikkien opistokurssien osalta; jos niitä on paljon, voi kursseja ”ryhmitellä” esim. aiheen tai vuoden 
mukaan, eli kysyä esim. ”Miksi osallistuit noille kielikursseille?”]

B. HYÖDYT:

• Osaatko arvioida, mitä hyötyä näistä kansalais/työväenopistossa suorittamistasi kursseista on ollut sinulle?

• Osaatko vielä arvioida, minkälaisia erityisesti terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä hyötyjä ja vaikutuksia kursseille osallistumisella on 
ollut sinulle? 

• Minkälaisia erityisesti osaamiseen ja aikuisopiskeluun liittyviä hyötyjä ja vaikutuksia kursseille osallistumisella on ollut sinulle? 

• Entä onko kursseista ollut hyötyä palkka- tai järjestötyön ja työurasi näkökulmasta? 

• Osaatko vielä arvioida, ovatko kurssit jotenkin kehittäneet tai muuttaneet sinua kaupunkilaisena ja kansalaisena?

C. MAHDOLLISET TALOUDELLISET VAIKUTUKSET

• Joskus kuulee tarinoita, että kansalais- tai työväenopiston kursseille osallistuja on hankkinut lisätuloja vaikkapa myymällä kursseilla 
tekemiään koruja, tai säästänyt lääkärikuluissa, kun joogakurssi on parantanut selän.

• Osaatko arvioida, onko kursseille osallistumisella ollut mahdollisesti jossain elämänvaiheessa jotain taloudellisia vaikutuksia sinulle 
itsellesi, ihan mitä tahansa?

• Entä lähipiirillesi (perhe, ystävät, tuttavat)

• Entä työnantajallesi tai järjestöille ja yhdistyksille, jos toimit sellaisissa?

• Entä kaupungille ja yhteiskunnalle laajemmin? 

D. OPISKELUN MERKITYS ELÄMÄNKULUSSA JA LOPPUKYSYMYS

• Osaatko vielä arvioida, minkälainen elämäsi olisi ollut ja olisi nyt, jos et olisi opiskellut kansalais- tai työväenopistossa?

• Kiitos, kysymykset olivat tässä! Tuleeko sinulle vielä mieleen jotain muuta, mitä en ole osannut kysyä, tai mitä haluaisit kertoa tai itse 
kysyä?



Kysely on tarkoitettu aikuisille, jotka ovat elämänsä aikana opiskelleet vähintään kolmena eri vuotena kansalais- tai
työväenopiston kursseilla (opiston nimi voi olla myös aikuisopisto tms.)

Muistele, kuinka monelle tällaiselle yksittäiselle kurssille olet elämäsi aikana osallistunut (eli jos olet suorittanut esim. vain
venäjän kielen kursseja mutta yhteensä 6 kpl, merkitse kurssien määrä eli 6).

LIITE 2. VERKKOKYSELYLOMAKE



Kirjoita alle korkeintaan kolmen - mielestäsi tärkeimmän - elämäsi aikana suorittamasi kurssin nimi (sillä tarkkuudella kuin
muistat) ja sisältö tai aihe lyhyesti. Esimerkki: nimi = näyttelemisen peruskurssi; sisältö/aihe = improvisaatioharjoituksia, näytelmän
harjoittelua








